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1. NATIONAL ECONOMICS AND MANAGEMENT
Arsenyev Yu.N.
Doctor of Technical Science, Professor
Russian Academy of National Economy and the Public Administration (RANEPA), Tula branch

RISK MANAGEMENT POLICY OF THE STATE
Арсеньев Ю.Н.
д.т.н., профессор
Российская академия народного хозяйства и государственной службы при
Президенте РФ, Тульский филиал
УПРАВЛЕНИЕ СТРАТЕГИЧЕСКИМИ РИСКАМИ ГОСУДАРСТВА
The features of evaluation of the state of strategic risks in geopolitical challenges and threats, the need to
ensure the safety and security of society-from the potential emergency and crisis situations.
Keywords: government, strategic risk analysis, assessment and management.
Исследуются особенности оценки стратегических рисков государства в условиях геополитических
вызовов и угроз, необходимости обеспечения безопасности и защиты общества от возможных чрезвычайных
и кризисных ситуаций.
Ключевые слова: государство, стратегические риски, их анализ, оценка и управление.

Эволюционное развитие человечества – сложный динамический и противоречивый
процесс: его источник и движущая сила - стремление людей к наиболее полному
удовлетворению своих потребностей, обеспеченной, комфортной и безопасной жизни.
Научно-технический и социально-экономический прогресс, расширение и углубление знаний
постепенно улучшали качество жизни и возможности качества жизни общества, в т.ч.
благодаря взаимодействию науки, техники, производства, культуры и образования, развитию
вычислительной техники, информационно-компьютерных сетей, телекоммуникационных
комплексов, использованию новых конструкционных материалов, источников энергии,
систем комплексной автоматизации производства и др. [1-8].
Прогресс развития человеческих цивилизаций осуществляется благодаря как
совершенствованию знаний, так и интенсификации использования природных ресурсов, в
первую очередь, солнечной энергии и источников топлива. Параллельно с процессом
развития происходила и эволюция опасностей для жизнедеятельности, и совершенствование
технологий и методов защиты от них. В целом деятельность общества - мощная
геополитическая, геологическая, геохимическая, экологическая, геофизическая и иная силы,
причем их воздействие и влияние распространяется практически на все компоненты био- и
ноосферы.
Стратегия развития страны должна учитывать комплекс внешних (мировых вызовов и
угроз) и внутренних факторов. Стратегические риски подразделяют по признакам –
масштабу реализации угроз, способу локализации их источника, сферам возникновения и
реализации (рис. 1).
Для оценки приоритетов государственной политики в области национальной
безопасности, принятия научно обоснованных решений по стратегическому управлению РФ,
планирования социально-экономического, инновационного развития необходимы оценки и
прогнозы стратегических рисков. Выделяют внешнюю и внутреннюю оценки. Внешняя
оценка производится по индексам ООН и других международных организаций, рейтингам страновой, политический, кредитный и др., причем важны не столько текущие значения,
сколько динамика их изменения. Внутренняя оценка стратегических рисков для государства
оценивается рядом абсолютных, относительных и интегральных показателей и индикаторов.
Абсолютные оценки применяются в натуральных единицах и стоимостных оценках
вероятного вреда жизненно важным интересам личности, общества и государства.
Относительные показатели определяют место того или иного риска в их ранжированном
ряду. Интегральные индикаторы дают объективную картину устойчивости социально7

экономического развития. Абсолютные оценки стратегических рисков, обусловленные
масштабными ЧС, получают как произведение вероятности qчс ЧС на объем ущерба Yчс от
них, т.е. Rстр = qчс*Yчс.
СтрР
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Рис. 1. Разновидности стратегических рисков (СтрР) для государства:
МУгр - по масштабу угроз: планетарные (План), международные (Мжд), наднациональные (Надн),
национальные (Нац); ЛокИс - по локализации источника: внешние (Внеш), внутренние (Внут); МехВ –
по механизму возникновения: риски возможных ЧС (РВЧС) или кризисов (РВК); СфВоз – по сфере
возникновения: внешне-, внутри-, военно-политические (ВВВп), социальные (Соц), демографические
(Демг), духовные (Дух), экономические (Экон), научно-технические (Нтех), природно-техногенные
(Пртх), социобиологические (Соцбил); СфРеал – по сфере реализации: политические (Пол), военные
(Воен), технологические (Тхн), экологические (Экол), социальные (Соц), духовные.

Абсолютные оценки стратегических рисков, обусловленные кризисами, определяют
на базе индикаторов развития кризисов социально-экономических систем. В зависимости от
уровня решаемых задач в анализе сценариев развития кризисов учитывают тенденции
мирового развития, социально-экономического развития страны, исследуемых сфер
деятельности с учетом внешних условий и внутренних противоречий и закономерностей, а
также специфики развития СХ. На базе этих сценариев разрабатывают модели динамики
процессов, позволяющие прогнозировать индикаторы х развития кризисов и сопоставления
их с критическими уровнями хдоп. При достижении уровня х  хдоп. имеем начало состояния
кризиса, несущего определенные социально-политические потери.
Для многих практических задач относительные оценки стратегических рисков
получают экспертным методом на основе следующего алгоритма [1-4]:
1) сравниваются разные (политическая, социально-экономическая, научнотехническая, природно-техногенная и т.п.) сферы деятельности государства по критерию их
относительной важности Yi для национальной безопасности и устойчивого развития страны;
2) сравниваются дифференциальные риски внутри каждой исследуемой сферы с
оценкой их относительной важности Yij в каждой сфере;
3) полученные оценки относительной важности рисков объединяют путем умножения
Yj = Yi*Yij с расчетом безусловных важностей каждого риска. Путем ранжирования
выявляются наиболее значимые риски, требующие максимального внимания и
соответствующего финансирования;
4) по окончании оценки рассчитывают прогноз стратегических рисков для кратко-,
средне- и долгосрочной перспективы.
Показатель стратегического риска R(  ) на горизонт прогноза  вычисляют как R(  )
N

=



qi(  )Yi(  ), где qi(  ) – вероятность реализации i-го сценария развития кризисного

i 1
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процесса на момент времени  ; Yi(  ) = П0(  ) - Пi(  ) – негативные последствия от
кризисного развития по i-му сценарию в расчете на год; П0(  ) и Пi(  ) – показатели
бескризисного развития социально-экономической системы и ее развития при условии
реализации i-го сценария.
Необоснованный выбор индикаторов х кризисного состояния может неадекватно
отобразить динамику социально-экономического развития, исказить реальную картину и
привести к ошибочным стратегическим решениям, обусловливающим катастрофические
последствия для страны. Применение многих частных показателей затрудняет прогноз
кризисов, ограничивает число интегральных безразмерных показателей (индексов),
N

например, вида I(t) =



 i*Ii(t), где Ii(t) = х(t)/ х(t=0),  i - весовой коэффициент или

i 1

N

коэффициент значимости данного показателя, определяемый экспертным путем,



 i = 1.

i 1

При анализе и оценке состояния социально-экономического развития, его тенденций
и прогнозе перспектив рекомендуется учитывать характеристики ежегодного производства,
распределения и потребления ВВП в условиях стабильного развития. В переходные периоды
рекомендуется использовать более общие показатели, например, показатели оценки прироста
национального достояния страны (рис. 2, табл. 1). Последний включает национальное
богатство (природно-ресурсный и экономический потенциалы), а также природный,
трудовой и творческий (интеллектуальный) потенциал (следует учитывать военный и
духовный потенциал). В целом национальное достояние страны - интегрированное
национальное богатство, единство природного, экономического и социального богатств, что
отражает потенциальные возможности государства.
НД
ПрП

ТрП

ИнтП

НБ
ПРП

ВнП

ДухП

ЭкП

Рис. 2. Национальное достояние (НД) и потенциалы страны:
НБ – национальное богатство; потенциалы ПрП (ТрП, ПРП, ЭкП, ИнтП, ВнП, ДухП) - природный
(трудовой, природно-ресурсный, экономический, интеллектуальный, военный, духовный).

Согласно К. Марксу, идея, овладевшая массами, становится материальной силой и
способна восстановить страну, решить государственно-политические и социальноэкономические проблемы. Именно потенциал нации, а не объемы калорий, киловатт, тонн и
др., - та сила, что способна создать новые типы технологий и производств, новую
организацию общественной жизни, возродить экономику и обеспечить российскому
населению приемлемый уровень качества жизни (А.И. Солженицын). При стратегическом
управлении сложно с достаточной точностью предсказать долгосрочные тенденции, а
приемлемые уровни стратегических рисков можно установить на основе учета
геополитических вызовов и притязаний государства, показателей динамики развития его
экономики, качества управления, науки, образования, внешней политики, армии и флота.
Для информационного обеспечения управления стратегическими рисками необходим
мониторинг возможных чрезвычайных (ЧС) и кризисных ситуаций. Оптимизации
стратегических рисков можно достичь при двухуровневой системе управления государством,
обеспечивающей его текущее функционирование, снижение дифференциальных рисков
внутри сфер его жизнедеятельности при активном участии федеральных органов
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исполнительной власти и специальных уполномоченных органов (МЧС, МВД, Росатом и
др.).
Таблица 1
Основные приоритетные потенциалы государства
Потенциал
Природный

Природноресурсный
Экономический
Трудовой

Интеллектуальный,
творческий
Националь-ное
достояние
Духовный

Содержание и семантика потенциала
Совокупная оценка геологических структур, рельефов, ландшафтов, водных ресурсов,
животного и растительного мира с определением экологической, гигиенической,
социальной, социально-психологической, эстетической, религиозно-культовой и иных
ценностей объекта, выражаемых в экономических показателях. Условно исчисляется в
денежном выражении как сумма, которой общество готово и может пожертвовать для
сохранения природных объектов
Совокупная оценка запасов полезных ископаемых, земельных ресурсов, древесины,
промысловых зверей, птиц, рыб и потребляемых вод. Традиционно учитываемые запасы
природных ресурсов при качественно-количественной оценке социально-экономической
или экологической ценности ресурса
Совокупная стоимость национального имущества, накопленного на момент оценки в
производственной и непроизводственной сфере, оцениваемая методами экономики и
статистики
Численность и уровень трудоспособности населения с учетом образования и квалификации
(оценивается произведением его численности на его качество). Средний уровень
трудоспособности зависит от состояния здоровья, образования, иных факторов, методов
планирования труда
Оценивается произведением числом людей интеллектуального труда на их возможности,
зависящие от способностей, информационного и технического обеспечения
интеллектуального труда. Для оценки используют также индекс развития человеческого
потенциала
Оценивают совокупностью 5 рассмотренных потенциалов на разные моменты времени с
учетом динамики национального достояния. Положительная динамика развития страны
дает прирост, иначе - спад
Реальная сила, способная восстановить страну, решить государственные, политические,
экономические и социальные проблемы

Будущее поступательное развитие государства и гражданского общества обусловлено
рациональной стратегией развития страны, анализом и оценки комплекса стратегических
рисков высшими органами государственной власти. Сбалансированное развитие государства
требует увязки в единое целое всех сфер жизнедеятельности (экономика, финансы,
производство, наука, образование, культура и др.) и безопасности населения, субъектов
хозяйствования, их защиты в условиях возможных ЧС и кризисов. Источником
финансирования всех программ социально-экономического развития общества выступает
экономика с рациональным перераспределением всех наличных ресурсов по условию:

N


i 1

Сi

 С – Y’, где Сi – ресурсы, направленные на добычу полезных ископаемых (С1), на развитие
экономики страны (С2) и обеспечивающих ее сфер, в т.ч. науки, образования и культуры (С3),
на закупку зарубежного оборудования по линии международной торговли (С4), на
обеспечение систем безопасности и защиты социальной сферы (С5). Затраты на содержание и
надежное функционирование интегрированной системы обеспечения безопасности и защиты
российского общества должны обеспечить снижение возможного ущерба до приемлемого
уровня Y’: Y = Y – Y’ (Y’ – остаточный ущерб от опасностей).
Меры защиты можно считать достаточными, если уровень остаточного ущерба Y’
приемлем с позиции прочности защиты населения от социальных, техногенных,
экологических и иных опасностей (рис. 3). Баланса между Сi можно достичь путем решения
дифференциальных уравнений динамики развития социально-экономической сферы страны.
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Государство

С1

С2

Природа

ПРП

С3

Экономика

Опас

ЭкнП

Общество

Опас

Опас

Y1
ЭкБ,ООС

С
С1-С4

Опас

Культ

Y4
ОБ,СЗ

 Y2

Y’1
4

Образ

Ресурсы

Y3

ТПБ

 Y1

Иные страны

ТрИнП

Наука

Y2

С4

АрмФ

 Y3

Y’2

Y’3

 Y4

Y’4

НацБезоп

ФОИВ, ЛПР

С5

Рис. 3. Социально-экономическая система государства и ее компонентов:
Потенциалы: ПРП – природно-ресурсный, ЭкнП – экономический; ТрИнП – трудовой и
интеллектуальный общества; Опас – опасности; АрмФ – армия и флот; Образ (Культ) – образование
(культура); ЭкБ,ООС – экологическая безопасность, охрана окружающей среды; ТПБ – техногенная,
промышленная безопасность; ОБ,СЗ – общественная безопасность и социальная защита; НацБезоп –
национальная безопасность страны; ФОИВ – федеральные органы исполнительной власти; ЛПР - лица,
принимающие решения.
С – ресурсы страны; С1-С5 – ресурсы, выделяемые на обеспечение безопасности пяти сфер; Y1-Y5
– ущерб от пяти выделенных сфер; Y’1-Y’4 (  Y1-  Y4)– остаточный (предотвращенный) ущерб от
разных компонент государства (природы, экономики, общества, других стран).
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ОСНОВНЫЕ ПРИНЦИПЫ ФОРМИРОВАНИЯ СТРАТЕГИИ ПРОИЗВОДСТВЕННОКОММЕРЧЕСКОГО ПРЕДПРИЯТИЯ НА ОСНОВЕ ЛОГИСТИЧЕСКОГО ПОДХОДА
The logistic approach permits to formulate the main principles of formation strategy, including general
methodological principles. Logistic strategy productively commercial of the enterprise occupies in the general strategy
system of enterprises. At first it provides achievement some purposes of the company in the general system:
optimization its commodity-material streams. Secondly, it is related to the determined management providing sale, on
the basis of purveying and distributive logistic of the enterprises.
Key words: logistic-systematical approach, strategy, enterprise.
Логистический подход позволяет сформулировать основные принципы формирования стратегии, в том числе
- общеметодологические принципы. Логистическая стратегия производственно-коммерческого предприятия
занимает определенное место в общей системе стратегий предприятия. Во-первых, она обеспечивает достижение
определенных целей фирмы в общей системе целей, а именно: оптимизацию ее товаро-материальных потоков. Вовторых, она связана с определенными функциями управления - снабжением и сбытом, объединяя заготовительную и
распределительную логистику предприятия.
Ключевые слова: системно-логистический подход, стратегия, предприятия

Формирование стратегии производственно-коммерческого предприятия требует
разработки соответствующих методологических принципов. Анализ литературы по
данному вопросу [1,5,6], позволяет утверждать, что данная проблема пока не получила
своего окончательного разрешения. В данном статье мы попытаемся сформулировать
подобные принципы, в соответствии с которыми необходимо разрабатывать стратегию.
Прежде всего, сформулируем общие методологические принципы, положенные:
1.
Логистический подход к управлению фирмой, в том числе и к разработке ее
стратегии, рассматривается с системной точки зрения, т.е. как системно-логистический
подход.
Логистика предполагает рассматривать хозяйственную систему и ее взаимоотношения со
средой во всей их сложности и многообразии. В этом смысле можно утверждать, что
логистический подход есть системный подход к исследованию социально-экономических систем.
Особенность его состоит в том, что каждое состояние исследуемого объекта и их совокупность
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рассматриваются во взаимосвязи, преемственности и развитии, в переходе к качественно новому
состоянию. Логистический подход позволяет с системных позиций охватить этапы производства
и обращения:«снабжение-производство-хранение-распределение-транспорт-спрос -потребление».
Системный подход к управлению предприятием основывается на следующих основных
положениях:
-предприятие рассматривается как сложная система, включающая различные подсистемы,
которые характеризуются собственными интересами и разнообразными критериями поведения;
-процессы в системе рассматриваются на основе построения логистических цепей;
-функционирование предприятия представляет собой взаимодействие подсистем в
процессе движения материальных и информационных потоков от поставщиков к потребителям по
всем логистическим цепям;
-целью управления является настройка интересов подсистем, обеспечивающая наилучшее
сочетание интересов отдельных подсистем с общими целями предприятия.
2. В основу разработки стратегии производственно-коммерческого предприятия
должна быть положена стратегия системного проектирования и концепция «поиска идеала».
Традиционный подход к решению экономических проблем основывается на принципе
поиска и ликвидации «узких мест» и начинается с исследования существующего положения.
Концепция «поиска идеала» предполагает создание определенного идеала (норматива, эталона)
до начала исследования или реконструкции объекта. Наиболее полное выражение эта концепция
нашла в процедуре системного проектирования, которая включает четыре основные этапа: 1)
выявление функции объекта; 2) формирование эталонного объекта; 3) конструирование
(проектирование) работоспособной системы; 4) внедрение и контроль за функции-онированием
объекта [2].
3.. При формировании стратегии должен быть учтен принцип разработки системных
классификаторов-инвариантов.
При проектировании систем одно из центральных мест занимают задачи классификации.
Классификатор - это принцип, правило, метод или показатель, обеспечивающий разделение
объектов на отдельные в каком-либо смысле однородные совокупности. Формирование
качественной классификации обеспечивается ее построением на базе определенных принципов,
таких: как естественность, единство, однозначность, системность, инвариантность и другие.
Классификатор, разработанный на базе перечисленных принципов и удовлетворяющий
названным критериям, определяется как системный классификатор-инвариант. Для стратегии
системного проектирования существенно важным является, в частности, классификатор
элементов функционирования хозяйственной системы, иначе называемый «конструктивным
определением» системы и предполагающим, что любая система имеет ряд одних и тех же
элементов: функцию, вход, выход, последовательность, среду, оснащение, субъективный фактор.
4. Формирование стратегии производственно-коммерческого предприятия должно
осуществляться на основе учета принципа дифференциации и согласо-вания хозяйственных
интересов различных звеньев системы.
Каждое структурное звено имеет в своем распоряжении свои, отличные от других звеньев,
ресурсы и несет ответственность за результаты своей хозяйственной деятельности, отличающиеся
от результатов других звеньев системы. Это создает объективную основу различия хозяйственных
принципов, позволяет разграничить ответственность структурных подразделений за
формирование конечного результата, тем самым - обеспечить предпосылки их согласованного
функциионирования.
В логистике данный принцип находит отражение в использовании так называемой
«теории компромиссов» [5].
Экономические компромиссы - категория, применяемая в процессе принятия решений по
комплексу вопросов предпринимательской деятельности. Она выражается в расчетах,
отражающих интересы как различных подразделений фирм, так и всех фирм - участниц
логистического процесса. Однако когда принятие решений находится под воздействием
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большого числа переменных, согласование интересов достигается не путем расчетов, а
сравнением качественных характеристик деятельности фирм.
Поскольку распределение продукции (транспортировка, погрузка-разгрузка, хранение и т.
д.) происходит в различных точках логистической цепи, то, исходя из теории компромиссов, в
целях принятия правильных решений необходимо учитывать потребности смежных функций на
сопряжениях. Это означает, что такие показатели, как, например, объем и частота поставок,
определяющие размер экспедиторской зоны и затраты на поставку материалов по принципу
«точно в срок», не должны учитываться изолированно.
Рассматривая компромиссы как метод балансировки расходов, доходов и прибыли фирм,
следует отметить, что они оцениваются, главным образом, в двух аспектах: во-первых, с точки
зрения воздействия на полные издержки системы; и, во-вторых, по влиянию на доходы от сбыта.
Можно найти компромисс таким образом, что полные издержки увеличатся, но вследствие
лучшего предоставления услуг доход от сбыта возрастает. Если разница между доходами и
издержками больше, чем она была раньше, компромисс имеет своим результатом
улучшение соотношения «затраты-эффективность».
5. Реализация системного подхода к формированию стратегии производственнокоммерческого предприятия означает разработку интегрированной логистической
стратегии предприятия.
Необходимо определить, что представляет собой понятие логистической стратегии
производственно-коммерческого предприятия и, в частности, интегрированной
логистической стратегии, и какова ее связь с общекорпоративной стратегией.
Правомерно ли вообще ставить вопрос о существовании логистической стратегии? На наш
взгляд, ответ здесь положителен. Общекорпоративная стратегия,как отмечалось выше,
охватывает, во-первых, - общую стратегию бизнеса и, во-вторых, организационную
политику фирмы. Каждая из этих основных стратегий, в свою очередь, включает целый
ряд частных стратегий. Например, стратегия бизнеса включает следующие базовые
стратегии-стратегию роста, стабилизации и выживания. Каждая из базовых стратегий, в
свою очередь, включает совокупность стратегий, которые могут быть
классифицированы по различным признакам [3,4,7].
Аналогично организационная стратегия также включает целый ряд частных
стратегий, которые в основном являются обеспечивающими по отношению к стратегиям
бизнеса.
В этой связи логистическая стратегия торгового предприятия, на наш взгляд,
занимает свое, вполне определенное место в общей системе стратегий предприятия. Вопервых, она обеспечивает достижение определенных целей фирмы в общей системе целей,
а именно: оптимизацию ее товароматериальных потоков. Во-вторых, она связана с
определенными функциями управления - снабжением и сбытом, объединяя
заготовительную и распределительную логистику предприятия. При этом системный
подход к логистике фирмы означает не механическое объединение данных двух
направлений, а получение результатов, обладающих синергитическим эффектом, Это позволяет
выделить разработку интегрированной логистической стратегии фирмы как самостоятельного
направления.
6. Интегрированная логистическая стратегия производственно-коммерческого
предприятия должна быть связана с общекорпоративной стратегией.
Общепризнанно, что все аспекты логистических операций должны быть непосредственно
связаны со стратегическим планом корпорации или фирмы. Это первое и самое главное условие
достижения высоких прибылей от применения логистики. Руководители, применяющие логистику
на своих предприятиях, уже по-другому подходят к совершенствованию упавления движением
материальных потоков и всей деятельности фирм. Они стремятся к достижению общей цели и
управляют логистическими операциями в интересах реализации стратегии компании,
направленной на обеспечение конкурентоспособности за счет сокращения затрат и
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дифференцирования услуг. Такие руководители, как правило, работают исходя из принципа, что
их отдел или подразделение вносит свою лепту в увеличение общей прибыли фирмы. В своей
деятельности менеджеры фирм постоянно задаются вопросом: «Обеспечивают ли наши
логистические операции конкурентоспособность на наших рынках?"»
Одним из наиболее общепринятых подходов к завоеванию рыночных позиций
руководство фирм считает максимальное «приближение к потребителю» при обеспечении
должного качества продукции и логистических операций.
7.В интегрированной логистической стратегии должно найти отражение
совершенствование организации движения материальных потоков.
Это требование призывает к такой организации логистических операций, которая дала бы
возможность контролировать все функции по выполнению задач, связанных с закупкой,
транспортировкой, складированием, хранением запасов и сбытом под эгидой единого
коммерческого подразделения. Другими словами, все логистические функции должны быть
объединены под соответствующим контролем централизованного и децентрализованного
руководства с учетом того, что эффективные решения легче принять, если
спецподразделение отве-чает за все тесно связанные между собой логистические операции.
8. Разработка
интегрированной
логистической
стратегии
требует
формирования адекватной информационной базы.
Поступление необходимой информации и современная технология ее обработки в
логистических системах позволяет фирмам извлекать немалую выгоду. Поэтому успешно
функционирующие логистические подразделения рассматривают компьютеризацию как
важный источник реализации потенциальных возможностей логистики в деле повышения
прибыли.
Рассматривая должную степень информационного обеспечения как одно из важных
условий получения прибыли, компании все активнее стали инвестировать
информационные системы управления, соответственно уменьшая затраты на более
привычные и традиционные системы, что немедленно сказывается на результатах работы
фирм. Например, вкладывая средства в усовершенствование систем обработки
информации, связывающей администрацию, подразделения логистики, поставщиков,
компании добиваются резкого сокращения уровня запасов сырья (иногда в 15-20 раз).
9. В разработке стратегии производственно-коммерческого предприятия должно
быть заложено эффективное управление трудовыми ресурсами,которое играет
решающую роль в наладке слаженного механизма управления материальными
потоками.
Те
фирмы,
которые
считают
квалифицированные
кадры
самым
важным своим ресурсом, могут рассчитывать на эффективное функционирование
логистической
системы.
Вот
почему
руководство
фирм
придавало
и придает огромное значение вопросам подбора рабочей силы, ее профессионального
обучения и подготовки. Сегодня это уже стандартная практика.
10. Тесная взаимосвязь с другими фирмами по выработке стратегии так
же является одним из принципов логистики при разработке стратегии
фирмы.
Благодаря его реализации компании устанавливают тесное сотрудничество со своими
партнерами по хозяйственным связям (брокерами, поставщиками, оптовыми фирмами,
потребителями и т.д.). Не меньшее значение стало придаваться координации деятельности
внутренних под разделений фирм (производственных отделов, отделов продаж, закупки,
маркетинга и т.д.). Опыт подтверждает, что наибольших успехов в увеличении прибыли
добиваются как раз те фирмы, в которых установлены прочные связи с внешними и
внутренними участниками коммерческих отношений.
Многие успешно функционирующие фирмы давно установили между собой режим делового
сотрудничества. Они больше не считают его эпизодическим явлением, ориентированным,
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главным образом, на снижение затрат в краткосрочном плане. Фирмы все шире практикуют
«стратегические союзы» с поставщиками, потребителями, транспортными агентствами и
другими участниками логистической цепи. В настоящее время любой крупный производитель
продукции определяет стратегическую линию сотрудничества со своими партнерами,
рассматривая совместную разработку и внедрение мероприятий в качестве единого комплекса
полнокровных взаимоотношений во всех звеньях организации коммерческого дела. При этом
огромное значение придается открытому и систематическому процессу обмена информацией по
прогнозированию, планированию и графикам поставок продукции и т.д.
11.Учет прибыли от логистики в системе финансовых показателей.
На основе практического опыта фирмы пришли к выводу, что лучше всего логистические
операции, такие, как транспортировка, складирование и другие, поддаются оценке со стороны
учетно-калькуляционных подразделений или иных структурных органов, которые результаты
деятельности измеряют полученной прибылью.
Такую тактику успешно применяют некоторые американские фирмы. Традиционно, как
известно, в западных странах компании применяют показатель нормы прибыли на активы как
наиболее важный индикатор финансовой деятельности. По аналогии ряд американских фирм
рассчитывают прибыль на логистические активы.
В результате внедрения в финансовую практику данного показателя все большее число
компаний начинают пользоваться услугами соответствующих специализированных фирм. С этой
тенденцией связывается сокращение численности собственного парка автомобилей, а также
тот факт, что растущее число компаний стало прибегать к услугам складов общего пользования,
против чего они категорически возражали всего несколько лет назад.
12. Определение оптимальных уровней качества логистического обслуживания с целью
повышения рентабельности является одним из элементов стратегической политики фирм.
Для выявления оптимального уровня качества обслуживания определяют дополнительные
доходы, достигнутые от предоставления высококачественного сервиса, и измеряют отношение
прибыли, полученной от него, к затратам, связанным с поддержанием таких уровней. Кроме
того, разрабатывается ориентированная на рынок программа с указанием уровней
логистического обслуживания, из которой видно, как планируется обслуживать потребителей
услугами по различным классам, устанавливаемым в зависимости от их доли в объеме продажи, а
также срока выполнения заказа.
Большинство фирм в западных странах признает важность обслуживания конкретного
потребителя. Они установили параметры обслуживания и строго следят за тем, как
удовлетворяются требования, предъявляемые к обслуживанию. Однако далеко не все фирмы
проводят детальный анализ требований с целью разработки единых стандартов. Наибольшего
эффекта добиваются те фирмы, логистические подразделения которых заключают внутренний
контракт с каждым из производственных отделов на размер обслуживания и получают от
них соответствующую плату.
13.Тщательная разработка логистических операций-важнейший принцип
разработки логистической интегрированной стратегии, реалиизация которого
способствует значительной экономии затрат.
В ходе такой разработки фундаментальные проблемы (например, стратегии
предпринимательства) увязываются с «малыми» вопросами. Но сделать это возможно
лишь при углублении знаний и приобретении всем руководящим составом фирмы
большого опыта работы.
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The article deals presents the basic principles of the environmental policy and its environmental and economic
priorities. This article are described the principles of the environmental policy of the European Union, OECD countries
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У статті сформульовані основні принципи екологічної політики та її еколого-господарські
пріоритети. Розглядаються принципи екологічної політики Європейського Союзу, країн ОЕСР та України.
Окреслені загальні напрями проведення подальших реформ у сфері охорони навколишнього середовища в
контексті посилення інтеграційних процесів.
Ключові слова: екологічна політика, принципи, принципи екологічної політики, принцип інтеграції,
довкілля, сталий розвиток.

Науково-технічний розвиток суспільства негативно впливає на природне середовище
та порушує його рівновагу, як наслідок – екосистеми стають не здатними до
самовідновлення.
З метою припинення деградації навколишнього середовища та подолання її наслідків,
на наш погляд, доцільним є використання методів та інструментів екологічної політики.
Ефективним засобом екологічної політики є економічні інструменти, зокрема екологічні
податки і субсидії, квоти на викиди, визначення прав власності на деякі природні ресурси
(земля, вода, ліс), вимоги щодо вмісту рецикльованих матеріалів у тій чи іншій продукції.
Формування та реалізація екологічної політики в Україні характеризується
підвищенням ролі держави у сфері організації і контролю за дотриманням стандартів і норм
та відпрацюванням екологічних і адміністративних важелів регулювання.
До елементів екополітики відносять: принципи, цілі, об’єкти, суб’єкти, механізми
реалізації (інструменти). Охарактеризуємо кожен із цих елементів.
Варто відзначити, що реалізація принципів екологічної політики здійснюється за
допомогою певних методів (механізмів). Методи, які використовуються при здійсненні
регулювання природокористування, різні і залежать від того, чи є суб’єктом екологічної
політики держава, чи інша суспільна або політична організація. Серед методів, які
виділяються соціальною екологією, відзначимо: техніко-технологічні, економічні,
законодавчо-правові, політичні та освітньо-виховні [1, c. 362].
Економічні методи діють як засоби внутрішнього стимулювання. Економічні важелі
повинні стимулювати природокористувачів (підприємство) до пошуку, розробки і
впровадження екологічно чистих, ресурсозбергіючих технологій.
Адміністративні методи, навпаки, виступають зовнішніми стимулами дотримання
природоохоронних вимог. До них відносяться нормативно-правове регулювання, система
штрафів, екологічних платежів тощо.
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Породження сучасною цивілізацією складних екологічних проблем призвело до
вироблення нових методів, принципів та інструментів екологічної політики, зокрема в межах
концепції зеленої економіки та сталого розвитку.
Метою екополітики є створення умов для гармонізації відносин у системі
«суспільство-природа», збалансованого розвитку природи, суспільства й економіки. Метою
національної екологічної політики є стабілізація та поліпшення стану навколишнього
природного середовища України шляхом інтеграції екологічної політики до соціальноекономічного розвитку України для гарантування екологічно безпечного природного
середовища для життя і здоров’я населення, впровадження екологічно збалансованої системи
природокористування та збереження природних екосистем [2].
Завдання державної екологічної політики полягає у задоволенні зростаючих потреб
населення в об’єктах довкілля, щоб його структура, якість і сталість процесів, функцій не
погіршувалися і відповідали потребам людей [2].
До об’єктів екологічної політики відносять сукупність суспільних відносин у різних
сферах суспільства, які зачіпають взаємодію соціуму і природи.
До суб’єктів екополітики відносяться: держава, підприємства й організації, науководослідні організації, політичні партії, суспільні організації, окремі громадяни, місцеве
самоуправління, бізнес-структури (мале і середнє підприємництво, засоби масової
інформації, політичні партії і громадські рухи, мережеві структури, державні і громадські
лідери).
Для різних напрямів екологічних досліджень властива спроба розробити такі засоби
екополітики, які б враховували необхідність продовження фактичного росту економіки з
можливістю попередження негативних (антропогенних) наслідків такого росту на
середовище проживання людини [3, с. 23].
На формування національної екологічної політики неабиякий вплив мають
міжнародні принципи охорони навколишнього природного середовища, які задекларовані у
міжнародних конвенціях, директивах, договорах, програмах, рішеннях міжнародних
конференцій тощо.
Зауважимо, що екологічна політика країн ЄС поєднує адміністративно-контролюючі і
фінансово-економічні важелі, які дозволяють ефективно регулювати питання охорони
навколишнього природного середовища, мінімізувати збитки довкіллю, які завдаються
господарською діяльністю людини та забезпечити екологічну безпеку шляхом об’єктивного
визнання загроз, встановлення їх сутності та можливих наслідків. У країнах ЄС діє понад 200
чітких механізмів реалізації екологічного законодавства, застосовується близько 150 видів
екологічних податків, структура і тарифні ставки яких затверджені національними
парламентами [4, с. 339, 395, 425].
Амстердамським договором (1996) визначені такі принципи екологічної політики ЄС
[5]:
- принцип попереджувальної дії передбачає, що діяльність суспільства спрямована на
попередження, профілактику забруднення або нанесення іншого збитку довкіллю, загроза
нанесення якого має бути врахована заздалегідь до прийняття рішення;
- принцип обережності, відповідно до якого нестача результатів наукових досліджень
із конкретної проблеми не може бути причиною відміни або відстрочення заходів ЄС із
профілактики забруднення навколишнього середовища. Не завжди можна точно передбачити
негативний вплив на навколишнє середовище, але навіть у таких випадках, при наявності
гіпотетичної
можливості
екологічного
порушення,
необхідно
застосовувати
природоохоронні заходи.
- принцип ліквідації наслідків і відшкодування збитків навколишньому середовищу
зобов’язує у випадках неможливості уникнути збитків, їх мінімізувати, обмежити масштаб їх
поширення, а потім ліквідувати їх у найкоротші терміни;
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- принцип, за яким винуватець збитку оплачує його відшкодування, тобто витрати на
превентивні заходи, очищення і компенсацію за забруднення покладаються на його
винуватців. Цей принцип відображає тенденцію надання переваги методам фінансового
стимулювання, розроблених на ринковій основі, які є ефективнішими, ніж методи
адміністративного характеру, зобов’язання або заборони.
У країнах-членах ОЕСР в основу екологічної політики покладені такі основні
принципи [6, с. 38]:
1) «забруднювач платить» (Polluter pays principle), за яким на забруднювача покладена
відповідальність за всі дії, що завдають шкоду навколишньому природному середовищу;
2) попередження утворення забруднення біля джерела (Prevention of pollution at source
principle), відповідно до якого економічні агенти повинні детально вивчити можливі наслідки
своїх дій для навколишнього природного середовища до початку своєї діяльності, а також
після її завершення [7, c. 319], що сприятиме мінімізації економічного збитку
навколишньому середовищу, який завдається господарською діяльністю людини [4, c. 339];
3) інтеграції екологічної політики (Environmental policy integration principle), який
означає, що екологічну політику потрібно розглядати як невід’ємну складову інших видів
політики, спрямовану на вирішення глобальних екологічних проблем та попередження
надмірної експлуатації природних ресурсів [7, с. 320]. Отже, екополітика повинна бути
інтегрована з економічною та соціальною політиками, що дасть спрямованість на
екологізацію всіх економічних інструментів.
Відповідно до Закону України [2] до основних принципів сучасної екологічної
політики України відносять:
– підвищення ролі екологічного управління в системі державного управління з метою
досягнення рівності трьох складових розвитку (економічної, екологічної, соціальної), які
спрямовані на реалізацію пріоритетів сталого розвитку;
– врахування екологічних наслідків при прийнятті управлінських рішень, розробці
документів, які вміщують політичні або програмні принципи державного, галузевого
(секторального), регіонального і місцевого розвитку;
– міжсекторальне партнерство і залучення зацікавлених сторін;
– попередження надзвичайних ситуацій природного і техногенного характеру, що
передбачає аналіз і прогнозування екологічних ризиків та ґрунтується на результатах
стратегічної екологічної оцінки, державної екологічної експертизи, а також державного
моніторингу навколишнього природного середовища;
– забезпечення екологічної безпеки і підтримка екологічної рівноваги на території
України, подолання наслідків Чорнобильської катастрофи;
– відповідальність нинішнього покоління за збереження навколишнього середовища
для майбутніх поколінь;
– участь громадськості і суб’єктів господарювання у формуванні та реалізації
екологічної політики, а також врахування їх пропозицій при вдосконаленні
природоохоронного законодавства;
– відповідальність за порушення законодавства про охорону навколишнього
природного середовища;
– пріоритетність вимог «забруднювач навколишнього середовища і користувач
природних ресурсів платять повну ціну»;
– відповідальність органів виконавчої влади за доступність, своєчасність і
достовірність екологічної інформації;
– державна підтримка і стимулювання вітчизняних суб’єктів господарювання, які
здійснюють модернізацію виробництва, спрямовану на зменшення негативного впливу на
навколишнє природне середовище.
Реалізація екологічної політики держави ґрунтується на створенні ефективного
економічного механізму природокористування, до складових якого відноситься: врахування і
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соціально-економічна оцінка природних ресурсів, платежі (податки) за користування
природними ресурсами, стимулювання раціонального природокористування, фінансове
забезпечення робіт з охорони і відтворення природних ресурсів, проведення ефективної
інвестиційної політики.
Ефективність екологічної політики оцінюється з позицій створення сприятливих умов
для впровадження екологічно орієнтованих інновацій. Сприйнятливість економічної системи
до екологічно орієнтованих інновацій може розглядатися як умова переходу до сталого
розвитку [8, с. 111].
Нині популярний системний підхід до принципів розробки екологічної політики, суть
якого полягає у тому, що екологічні рішення є вершиною піраміди, в основі якої лежать
економічні, кліматичні, географічні, демографічні фактори і відповідні управлінські рішення.
Насамкінець зауважимо, що концепція цілісного соціально-економічного й
екологічного розвитку передбачає розробку нових підходів до вироблення принципів,
методів та інструментів екологічної політики.
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In article on the basis of methods of economic-statistical analysis, the correlation between the factorial and
productive indicators of innovation activity areas. It is concluded that the technological potential is one of the decisive
factors of innovative development of the region under study.
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В статье на основе методов экономико-статистического анализа установлена корреляционная связь
между факторным и результативным показателем инновационной активности территории. Сделан вывод о
том, что технико-технологический потенциал выступает в качестве одного из решающих факторов
инновационного развития исследуемого региона.
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Детерминантом устойчивого развития региональной инновационной системы в
современных условиях является не столько создание и увеличение инновационного
потенциала, сколько, во-первых, использование имеющегося инновационного потенциала, вовторых, его увеличение в тех направлениях, которые могут обеспечить реальную социальноэкономическую отдачу.
Характерным для современных научных публикаций является то, что для оценки
инновационного потенциала (ИП) экономической системы (региона, предприятия,
промышленного комплекса, отрасли и т.д.) используется пять блоков показателей,
определяющих соответствующие компоненты ИП: кадровый, научный, техникотехнологический, финансовый и результирующий. [6, С.94], [2].
Важной
составляющей
инновационного
потенциала
является
техникотехнологическая составляющая, зависящая от уровня инвестиций в основной капитал и
являющаяся базовым показателем развития региона, его конкурентоспособности. Уровень
инвестиций в основной капитал обеспечивает выполнение намеченных целей развития
российской экономики, так как инвестиции в основной капитал являются основой освоения и
распространения инноваций [5, С. 59].
Главная задача инновационно-инвестиционной политики как государственной, так и
корпоративной, состоит в придании инвестициям инновационного характера. Только на этой
базе
можно
обеспечить
финансовую
основу
инновационного
прорыва,
конкурентоспособность производственной сферы экономики. Ориентация на принципиально
новые технологии позволит осуществить модернизацию экономики на современной научнотехнической базе, заменить физически и морально устаревшие основные фонды во всех
сферах экономики на эффективные новейшие технологические системы, обеспечивающие
сбережение ресурсов и конкурентоспособность региона.
Анализ годовых индексов физического объема инвестиций в основной капитал в
Чеченской республике показывает, что самая высокая инвестиционная активность
приходится на 2011 и 2014 годы (табл. 1) [3, С.930, 932], [4, С. 51]. Инвестиционная
активность в Чеченской республике, характерная для 2011 года, привела к увеличению
удельного веса инвестиций в основной капитал в общем объеме инвестиций по России в
целом до 0,62%, и в 2014 году – до 0,53%.
Данные таблицы 2 показывают, что инвестиции были направлены на приобретение
новых машин, оборудования и транспортных средств [4, С. 64, 67].
Таблица 1
Показатели объема и динамики инвестиционной деятельности в 2010-2014гг.
2010
2011
Индексы физического объема инвестиций в
основной капитал (в % к предыдущему году):
Россия
113,7
110,9
Чеченская республика
143,1
169,1
Инвестиции в основной капитал на душу
населения, руб.
Россия
19 969
25 296
Чеченская республика
6 005
11 336
Расчетные показатели
Доля Чеченской республики в общем объеме
0,24
0,37
инвестиций в основной капитал по России, %
Инвестиции в основной капитал на душу
населения Чеченской республики в % к уровню
30,1
44,8
по России
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2012

2013

2014

116,7
152,9

122,7
159,8

109,8
100,5

33 258
19 101

47 294
34 175

61 766
37 350

0,48

0,62

0,53

57,4

72,3

60,5

Таблица 2
Структура инвестиций в основной капитал по направлениям в регионах
(в процентах от объема инвестиций в основной капитал по направлениям)
Новое
строительство
машины,
здания и
оборуд.,
сооруж.
трансп.
средства
Россия
Чеченская республика

76,1
99,5

14,3
-

Россия
Чеченская республика

76,7
98,7

13,5
0,2

Россия
Чеченская республика

76,8
93,0

12,3
-

Россия
Чеченская республика

78,3
93,2

11,9
0,6

Россия
Чеченская республика

77,9
97,0

12,5
0,5

Модернизация и
реконструкция
машины,
здания и
оборуд.,
сооруж.
трансп.
средства
2010
52,0
43,3
42,9
0,6
2011
53,9
43,9
92,4
0,2
2012
57,9
39,5
68,8
25,9
2013
61,1
36,4
83,3
13,1
2014
60,5
36,7
90,1
6,7

Приобретение новых
основных средств
машины,
здания и
оборуд.,
сооруж.
трансп.
средства
-

-

5,4
5,7

88,3
65,9

5,0
0,01

89,9
70,5

4,6
0,8

88,8
91,4

6,3
5,9

88,9
68,7

В структуре инвестиций на новое строительство весомую долю как по России в
целом, так по Чеченской республике занимают инвестиции в строительство новых зданий и
сооружений. Особенно высоким уровнем инвестиций по данному направлению выделяется
Чеченская республика: от 99,5% в 2010 году до 97,0% в 2014 году; тогда как по России в
целом – от 76,1% в 2010 году до 77,9% в 2014г.
Оценка инновационной активности территории, в частности, Чеченской республики,
на основе факторных взаимосвязей [1, С.22], дает возможность выявить тесноту взаимосвязи
между наращиванием технико-технологического потенциала (табл. 3) и изменением
инновационной активности территории (табл. 4).
Таблица 3
Расчет инновационной активности Чеченской республики в 2010-2014гг.
Показатели
1. Инвестиции в основной капитал в
ВРП,%
2. Доля инвестиций в машины и
оборудование в общем объеме инвестиций
в основной капитал, %
Инновационная активность по техникотехнологическому потенциалу
Инновационная активность территории

ri

rij nij
2010/
2009

2011/
2010

2012/
2011

2013/
2012

2014/
2013

0,4

0,208

0,226

0,230

0,177

0,214

0,6

0,391

0,396

0,187

0,153

0,461

ИАТТ

0,599

0,622

0,417

0,327

0,675

ИАтер
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0,500

0,529

0,427

0,496

0,546

Таблица 4
Корреляционная связь между результативными и факторными показателями
инновационной активности территории
Инновационная активность по
технико-технологическому
потенциалу
0,599
0,599
0,599
0,599
0,599

Корреляционная связь между
ИАТТ и ИАтер.

Инновационная активность
территории

0,68 - заметная

0,500
0,500
0,500
0,500
0,500

Выраженная корреляционная связь между уровнем инновационной активности
территории и уровнем инновационной активности по изменению технико-технологического
потенциала означает, что технико-технологический потенциал выступает в качестве одного
из решающих факторов инновационного развития республики.
Литература:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Демильханова Б.А. Методика оценки инновационной активности промышленного комплекса [Текст]
/Б.А. Демильханова //Экономический анализ. Теория и практика: научно-практический и
аналитический журнал. - 2013. -№ 19. - С. 17-25.
Москвина О.С. Инновационный потенциал как фактор устойчивого развития региона. ВНКЦ РАН.
Режим доступа: [Электронный ресурс]: http: //www. Vsce.ac/ru/newsite/jou/art30-02.
Регионы России. Социально-экономические показатели. 2015: Статистический сборник /Росстат.  М.,
2015.  1266с.
Инвестиции в России. 2015: Статистический сборник /Росстат. - М., - 2015. – 190с.
Семенова Г.Н. Инновационный тип развития экономики России: вопросы и теории. Московский
государственный областной университет. – М.: 2006. - 103с.
Сергеев В.А. Оценка и анализ инновационного потенциала Ульяновской области //Инновации. 2008 №1. – С. 93-99.

Didenko E. О.,
Ph.D., associate professor

Lavrinets M. S.
Graduate student
Kyiv National University of Technologies and Design

COMPANY IMAGE AS A FACTOR OF COMPETITIVENESS
Діденко Є. О.
к.е.н., доцент
Лавринець М. С.
магістрант
Київський національний університет технологій та дизайну
ІМІДЖ ПІДПРИЄМСТВА ЯК ОДИН З ФАКТОРІВ ЙОГО
КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОСТІ
In the article we presented a theoretical and methodological principles of image management of the enterprise.
Also we presented classification of company image. We are formed the algorithm of management of the company in the
context of image.
Keywords: image of the enterprise, competitiveness, management, development, competitive strategy,
corporate culture.
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Якщо узагальнити результати дослідження науковців, імідж підприємства можна
визначити як певний стан сприйняття його зацікавленими групами осіб [1, 4]. Науковці
вважають, що імідж в ході процесу управління має розглядатися у двох площинах [6]:
внутрішній та зовнішній. Таку факторну умову при структуруванні іміджу науковці
визначають як спрямованість прояву [7].
Але постає питання щодо бачення складових зазначених груп. Так, внутрішній імідж
дослідники зазвичай розглядають з точки зору ставлення до підприємства її персоналу і
керівників [1]. Зовнішній же імідж вони визначають в контексті сприйняття підприємства
саме суспільством, засобами масової інформації, інвесторами тощо [6].
Що стосується поглибленого структурування, то у внутрішній складовій
виокремлюють, зазвичай, імідж керівника та персоналу, корпоративну культуру та фірмовий
стиль, до зовнішньої же – фахівці включають соціальний імідж та екологічну
відповідальність, ділову репутацію та імідж товару тощо [5]. Проте такий підхід має певні
недоліки. Так, дійсно, заперечувати зв’язок корпоративної культури та іміджу підприємства
не можна. Але корпоративна культура, в першу чергу, є сукупністю ідей, корпоративних
цінностей і норм поведінки [3], у той час, як імідж виступає станом сприйняття підприємства
[1]. Тому включення її до структури як складової, а не групи факторів впливу є помилковим.
Щодо зовнішнього іміджу, то вважаємо за доцільне здійснити її переструктурування.
На нашу думку, у внутрішньому контексті імідж дійсно визначається
взаємовідносинами працівників з керівництвом та формується безпосереднім сприйняттям
останніх підприємства, як функціонуючої бізнес-структури із притаманною їй
корпоративною культурою, та розумінням власного місця у складному механізмі. Відповідно
до цього, внутрішній імідж підприємства включає самоімідж працівників суб’єкта
господарювання, імідж керівництва, а також імідж прийнятої на підприємстві до реалізації
бізнес-моделі.
В свою чергу, зовнішню складову науковці визначають через сприйняття
підприємства іншими бізнес-структурами в процесі здійснення господарської діяльності,
покупцями продукції при її споживанні, а також суспільною думкою, що формується за
допомогою засобів масової інформації та чуток. Якщо у першому випадку імідж
підприємства залежатиме від репутації суб’єкту ринку, що склалася у розумінні партнерів
при співпраці, та у споживачів при безпосередньому споживанні, то у другому – він
складатиметься із суспільної думки, яка створюється розповсюдженням інформації про різні
аспекти господарювання. Ця інформація може, в свою чергу, стосуватися як загальної
ефективності діяльності, результатів реалізації соціальних та екологічних ініціатив,
відповідності функціонування діючим законодавчо-правовим засадам, так і зовнішнім
виглядом офісу, керівництва, працівників тощо. Відповідно до зазначеного постає
доцільність виділення складових іміджу підприємства з точки зору контрагентів (бізнесімідж, імідж продукції) та суспільства (економічний, соціальний, екологічний, правовий,
інтерфейсний тощо).
Представимо на рис. 1 структуру іміджу підприємства за внутрішньою та зовнішньою
складовими.
Управління іміджем, що у загальному випадку передбачає його формування, розвиток
та підтримку, є складним процесом, що вимагає спеціальних знань та вмінь.
Також варто зауважити, що управління іміджем підприємства, яке функціонує на
ринку є більш складним завдання зазвичай, ніж для суб’єкта господарювання, що лише
створюється. Це пояснюється тим, що для першого випадку характерною є наявність історії
діяльності та присутність певного іміджу, який не завжди є добрим і змінити його
підприємство може бути вже не здатне.
Складністю у цьому разі стає те, що імідж виступає важливим фактором
конкурентоспроможності і саме він може стати причиною настання кризового стану через
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погіршення взаємовідносин підприємства з його контрагентами, скорочення доходності та
зростання рівня витратності діяльності.
Імідж підприємства

Внутрішній імідж
Самоімідж
працівників

Зовнішній імідж
Імідж з точки зору
контрагентів

Імідж з точки зору
суспільства та держави

Імідж керівництва

Бізнес-імідж

Економічний імідж

Імідж бізнес-моделі

Імідж продукції

Соціальний імідж
Екологічний імідж
Правовий імідж
Інтерфейсний імідж

Рис. 1. Структура іміджу підприємства
Принциповий алгоритм управління діяльністю підприємства в контексті формування
його іміджу представлено на рис. 2.
Так умови господарської діяльності визначають цілі та завдання підприємства на
майбутнє. Це є відправною точкою створення конкурентної стратегії, яка є ретельно
розробленою програмою заходів, що мають бути реалізовані підприємством, з метою
досягнення вигідної конкурентної позиції на ринку та адаптації суб’єкта господарювання до
змін у внутрішньому та зовнішньому середовищі [2]. В ході цього, окрім положень, що
надалі визначатимуть основи виробничо-господарської діяльності, значна увага має
приділятися формуванню положень іміджевої концепції, тобто філософії комплексного
управління іміджем, покликаної на формування позитивного сприйняття споживачами
продукції підприємства, а також контрагентами та суспільством самого суб’єкта ринку в ході
його функціонування. Такий підхід покликаний отримати максимально можливий ефект в
ході здійснення підприємством комерційної діяльності. Сприяти у даному випадку
покликане впровадження моделі корпоративної культури, яка здійснює істотний вплив на
імідж та є сукупністю норм, правил, звичаїв і традицій, які підтримуються суб’єктом
організаційної влади і задають загальні рамки поведінки працівників, що узгоджуються зі
стратегією організації [3].
Таким чином підприємство формує імідж, який у подальшому зможе зміцнити та
поліпшити. У тому разі, якщо в процесі контролю показники господарської діяльності не
відповідають плановим значенням і наявні іміджеві проблеми, відбувається повернення до
цілеорієнтованого встановлення завдань та розробки положень новітньої стратегії, або
здійснюється корегування положень існуючою. У разі ж сприятливих результатів
підприємство має можливість сконцентрувати увагу на зміцненні власного іміджу задля
створення передумови ефективного функціонування надалі.
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Варто зазначити, що представлений підхід поєдную собою як управління іміджем за
спрямованістю прояву, так і за ступенем проективності, коли імідж розглядається у
поточному та бажаному стані.
Дослідження умов функціонування підприємства
Встановлення цілей та завдань розвитку відповідно потенціалу
Розробка та прийняття до реалізації конкурентної стратегії розвитку
Формування положень іміджевої концепції
Впровадження на підприємстві моделі корпоративної культури

Внутрішній імідж

Зовнішній імідж

Дослідження результатів виробничо-господарської діяльності
підприємства та аналіз взаємовідносин з контрагентами
Дослідження відношення суспільства до підприємства

Ні

Якість результатів прийнятна?

Так

Часткова

Удосконалення положень конкурентної стратегії та її подальша реалізація
Формування комплексу заходів задля підтримки та зміцнення іміджу
Рис. 2. Принциповий алгоритм управління діяльністю підприємства в контексті
формування його іміджу
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The theoretical and practical aspects of innovative entrepreneurship within the integrated rural communities.
The expediency of using venture capital funds and analyzes the contradictions becoming innovative companies and
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Розглянуто теоретичні і практичні аспекти організації інноваційного підприємництва в межах
об’єднаних сільських територіальних громад. Обгрунтовано доцільність використання фондів венчурного
капіталу і проаналізовано суперечності становлення інноваційних фірм та шляхи їх вирішення.
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інноваційні інвестори.

Конкурентоспроможність аграрного підприємництва України на внутрішньому і
зовнішньому ринках визначається рівнем його інноваційного розвитку. Це зумовило
активізацію аграрної інноваційної діяльності, без якої уповільнюються темпи економічного
зростання, стають складнішими структурні зрушення в інших сферах національної
економіки. Тому ця проблематика постійно знаходиться в полі зору сучасних науковців.
Дослідники звертають увагу на різні аспекти інноваційної аграрної діяльності. Зокрема Н.М.
Сіренко досліджує управління стратегією інноваційного аграрного розвитку [14], В.С.
Шебанін, В.І. Перебийніс, П.В. Павлик, Л.Л. Ткач, О.П. Дендебера висвітлюють потенціал
аграрної науки та її роль у розвитку інноваційних процесів в аграрному секторі.
[15],[12],[11], С.А. Володін розглядає механізми створення технологічних платформ
інноваційного розвитку АПК [3]. Вагомий внесок у дослідження проблем інноваційного
розвитку в аграрній економіці зроблено таким вченим як В.М. Геєць, О.І. Дацій, М.В. Зубець,
[7] В.Я. Месель-Веселяк, П.Т. Саблук, П.Т. Шпикуляк [8]. Однак окремі аспекти цієї
проблеми недостатньо вивчені і проаналізовані, зокрема роль аграрної інноваційної
діяльності та її місце у механізмі інституційних змін, що супроводжуються децентралізацією
влади і формуванням об’єднаних територіальних громад. Цілий ряд питань потребують як
теоретичного так і практичного обгрунтування та розв’язання. Зокрема суперечливі процеси
децентралізації влади спонукають науковців звернути увагу насамперед на теоретичні засади
дослідження інноваційного підприємництва, що здійснюється в межах місцевих
територіальних громад. В цьому контексті необхідного уточнення потребують два терміни “інноваційне управління” і “управління інноваціями”. Нібито подібні за своєю формою дані
поняття стосуються різних аспектів самоуправління місцевих громад. Інноваційне
управління характеризується новими підходами, які стоять перед органами місцевого
самоврядування стосовно використання своїх функцій всередині самої громади. Термін
“управління інноваціями” відноситься до сфери взаємодії органів місцевої влади і зовнішніх
до неї організацій.
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Осмислення вказаних категорій дає можливість розглядати інноваційне
підприємництво як процес, в якому задіяні три сили: господарюючі суб’єкти, місцеве
самоврядування і держава. Однак сучасна українська інституційна наука не дає відповіді на
ряд запитань. Незрозуілим, наприклад, що стосуються оптимізації взаємовідносин між цими
силами, що є статус у місцевих територіальних громадах науково-дослідних та племінних
господарств, земель навчальних господарств та їх майна. Адже в частині 2 статті 8 Закону
України “Про добровільні об’єднання територіальних громад” №925-VIII від 25.12.2015р.
зафіксовано, що “об’єднана територіальна громада є правонаступником всього майна, прав
та обов’язків територіальних громад, що об’єдналися.[1]
Іншим важливим аспектом управління інноваціями в межах територіальної громади є
виявлення джерел їх фінансування. Практика країн Східної Європи засвідчує, що найбільш
привабливим для цього рівня управління є венчурне фінансування. Тому у розвинутих
країнах механізми венчурного фінансування підприємств місцевих громад, общин, комун,
кібуців мають тривалу історію. Венчурний капітал у другій половині ХХ ст. відіграв велику
роль у реалізації нововведень у різних сферах, в т.ч. і аграрній сфері, особливо галузі
енергозбереження, біотехнологій, трансгенної сільськогосподарської продукції.
Вперше термін “венчурний капітал” використав відомий каліфорнійський фінансист,
підприємець, міліардер Артур Рок. [16]. Під його керівництвом було засновано фонд, який
вклав гроші у такі підприємницькі структури, як Intel, Apple Computers. Здійснення вкладень
виявилось напрочуд вдалим і швидко окупились. Авансовані у 1961 році 3 млн. дол. через
три роки дали своїм вкладникам 90 млн. дол. доходу. [2]
У розвитку інноваційної фірми є декілька етапів, коли існує потреба венчурного
капіталу. На стадії створення, капітал необхідний для формування стартових умов розвитку.
Старт-ап (start-up) це кошти вкладені для фінансування ідеї, а не конкретного продукту.
Тому інвестори, засвідчує зарубіжний досвід, обережно погоджуються на інвестування
інноваційного проекту, як. На першому етапі існує велика ризикованість фінансування ідеї.
Наприклад американські науковці засвідчують відсіювання на цьому етапі понад 80%
запропонованих наукових досліджень і проектно-конструкторських робіт. [5]. Імовірність
отримання позитивного результату на цьому етапі за матеріалами наукових досліджень
становить 5-10%. [10]
На етапі розвитку, венчурний капітал потрібний для переходу від дослідних зразків
(прототипів) до розгортання масового виробництва і комерціалізації, однак і на цьому етапі
інвестори також ще не впевнені в успіху на ринку і отриманні прибутку. Тому інвестування
на цьому етапі теж супроводжується високими витратами і рівнем ризику.
На стадії закріплення успіху, венчурний капітал має покращити фінансово-економічні
показники, оскільки продукт позитивно сприймається на ринку і успішно реалізується.
Для місцевих об’єднаних територіальних громад найбільш проблемним є залучення
венчурного капіталу на перших двох етапах. Тому управління інноваціями зазвичай у дану
схему не вписуються. Проведений нами аналіз засвідчує наявність обмежувальних чинників
венчурного фінансування аграрного підприємництва у сільських об’єднаних територіальних
громадах:
1. Наявність великої кількості дрібних товаровиробників – фермерських, селянських
господарств, що ведуть традиційне господарство, не мають стратегій розвитку і не прагнуть
до інновацій.
2. Низький рівень проінформованості агровиробників сільських територіальних
громад і управлінського персоналу у вигодах венчурного фінансування та пошуку інвесторів.
3. Втрата зв’язків науково-дослідних та навчальних установ з місцевими
товаровиробниками. Типовим прикладом може бути агро навчальне господарство “Учгосп
“Давидівський”, що розташоване у с. Старому Селі Пустомитівського району Львівської
області, яке є навчальною базою для студентів Львівського національного університету
ветеринарної медицини та біотехнологій. Однак руїни колишніх тваринницьких форм
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адміністративного та навчального корпусів є яскравим прикладом антиінноваційної
поведінки управлінців. За таких умов економічні стимули до участі венчурного капіталу в
реалізації науковоємних аграрних проектів в межах територіальних громад відсутні.
4. Нерозвиненість інноваційної інфраструктури та високі трансакційні витрати, що
спрямовані на пошук інформації про інноваційні аграрні розробки і можливості їх
використання в територіальних громадах. Адже відомо, що готова до впровадження одна і та
ж товарна чи технологічна інновація буде по-різному себе проявляти і мати відмінну
ефективність, не лише у різних областях, але й у різних територіальних громадах.
5. Недостатній рівень інтелектуального та техніко-технологічного потенціалу
об’єднаних сільських територіальних громад. Дуже часто потенційному інвестору органи
місцевого самоврядування нічого іншого, окрім землі запропонувати не можуть. Їм не
вистачає кваліфікованих управлінців і системних аналітиків інноваційних проектів.
Однак в резерві місцевих територіальних громада є те, що може зацікавити власників
венчурного капіталу:
- знання особливостей регіону і своєї підприємницької справи;
- готовність і вміння працювати, виражений підприємницький дух;
- об’єктивна інформація про майно, землі та фінансові кошти громади.
Підприємницьке середовище об’єднаних територіальних громад зацікавлене в тому,
щоби інвестиції вкладалися у різні як галузеві, так і міжгалузеві проекти. Власники
венчурного капіталу не прагнуть брати безпосередню участь в управлінні агробізнесом,
однак вони вкладаючи кошти, вони контролюють діяльність агрокомпаній, дають поради,
спонукають керівників до радикальних та рішучих заходів у випадку нестабільності чи
виявлення корупційних дій. Це здійснюється як через офіційні заходи-призначення своїх
людей на посади фінансових директорів, так і через неофіційні контакти.
Найбільш зацікавленими у здійсненні інноваційної діяльності є великі і середні
сільськогосподарські підприємства, що функціонують у межах сільських територіальних
громад. Однак таких підприємств є надто мало. Вони у своїй більшості розташовані у
центральних та південно-східних областях України. У малоземельному Західному регіоні
попит на інвестиції з венчурних фондів можуть мати лише окремі великі фермерські
господарства. У межах об’єднаної територіальної громади це можуть бути об’єднання
фермерських господарств. У Законі України “Про добровільні об’єднання територіальних
громад” №925-VIII від 25.12.2015р. зафіксовано можливість формування об’єднаної
територіальної громади у межах адміністративного сільського району. В такій можливості є
“раціональне зерно”. Аналіз потенціалу Пустомитівського району Львівської області
засвідчує, що об’єднання всіх сільських та селищних Рад в єдину територіальну громаду
значно посилило б матеріально-технічну, кадрову базу для інвестиційної діяльності,
дозволило би сконцентрувати для інноваційної діяльності фінансові ресурси і зацікавило б
зовнішніх та внутрішніх інвесторів. Однак, згідно закону, сам процес об’єднання є
добровільним і тому не знаходить розуміння місцевого населення. У багатьох регіональних
керівників є іллюзії про те, що вони зможуть вирішити соціальні та підприємницькі питання
громади власними силами і ресурсами. Результатом колективного егоїзму є формування
малоспроможних територіальних громад, які не лише не зможуть організувати інноваційне
підприємництво, але забезпечити елементарну підтримку підпорядкованої їм соціальної
сфери.
Процес становлення інноваційних фірм у межах об’єднаних сільських громад є
тривалим і непередбачуваним, з огляду на існуючі суперечності у механізмі використання
законів про децентралізацію. Окремі питання не вирішені або неузгоджені на рівні
центральних органів влади. Однак стає очевидним висновок - якщо ми не хочемо у сфері
аграрного підприємництва залишатися на рівні постійно наздоганяючого аутсайдера, то
повинні оновлюватися у стратегічно важливих для аграрної економіки сферах. “Якщо ми не
відновимо внутрішнє виробництво, якщо ми не поглибимо переробку і не створимо додану
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вартість, ми не зможемо забезпечити якісне економічне зростання”, зауважив у листопаді
2016 року Прем’єр-Міністр України Володимир Гройсман [4]. Пріоритетним напрямом
інноваційних досліджень має стати тваринництво, садівництво і машинобудування.
У світовій практиці існує значна кількість способів застосування венчурного капіталу.
[9] Однак для місцевих територіальних громад, на наш погляд, найбільш доцільним є
надання інвестором засобів в обмін на частину у майбутньому капіталі товариства або викуп
фірм командою зовнішніх менеджерів. Ці варіанти дозволяють реалізувати права власності і
є менш ризикованим для інвестора.
Державних бюджетних коштів для фінансування інноваційної діяльності аграрного
сектора економіки України є недостатньо, з огляду на зростаючі військові видатки на
оборону і відновлення українського ВПК. Можна аргументовано стверджувати, що їх не
буде достатньо у держави як найближчій так і більш віддаленій перспективі. Тому кошти на
інноваційну діяльність необхідно шукати у приватних інвесторів. Однак недовіра до
суспільних інститутів, наявність корупційних управлінських вертикалей, що
використовуються упродовж всіх років трансформаційного періоду є головною перешкодою
пожвавлення інноваційності в аграрній сфері України. Грошові кошти, як відомо, мають
схильність спрямовуватися у ті країни і сфери, де гарантований захист прав власності і
ймовірність отримання прибутку. Це істина підтверджена світовим досвідом. Наприклад
українськими інвесторами у Словаччині будується сучасний інноваційний зернопереробний
комплекс, потенціал якого буде становити 20% від існуючих у 2016 році словацьких
потужностей. На заводі буде задіяно у трьох змінах лише 48 чоловік. Оскільки цей завод стає
частиною місцевого індустріального парку, то з європейських фондів виділено під
завершення будівництва 4,9 млн. євро. Отже, є очевидним, що для заповнення потужностей
заводу, зерно будуть екпортувати з України. [6]
Такі дії українських підприємців не можна назвати експансією капіталу, а
класифікувати як “втеча капіталу” до більш вигідних умов його функціонування.
Завдання об’єднаних територіальних громад, місцевої влади вишукувати вітчизняних
потенційних інвесторів, які готові вкладати кошти у місцеві проекти. Однак реалізувати
проекти, які аналогічні означеному вище словацькому прикладу, можна лише за умови
великої довіри до існуючого інституційного середовища.
Незважаючи на кризовий стан інноваційного аграрного підприємництва, є очікування
на його певне пожвавлення. У вересні 2015 року відбулася конференція “Практичний досвід
впровадження в Україні методів ефективного (точного) землеробства” в рамках форуму
“Агромаханіка”. Метою даної конференції є популяризація точного землеробства серед
українських фермерів, які мають у своєму загальному користуванні від 500 га земельних
площ [17]
Для управлінців об’єднаних територіальних громад, які пропонують залучити
інноваційні ресурси, важливим є виставки з проблем інноваційного провайдингу, на яких
організовуються конференції, семінари, круглі столи, громадські слухання. Прикладом є
сільськогосподарська виставка “Фермер України – 2015”. Такі виставки викликають
зацікавлення у фермерів, як головних суб'єктів підприємницької діяльності, які у перспективі
стануть основою місцевих територіальних громад і будуть основними споживачами і
продавцями інноваційного продукту. [13]
На підтримку фермерських господарств у бюджеті на 2017 рік закладено 5,5 млрд.грн.
[18]. Однак важливо, щоби децентралізація влади сприяла доведенню цих коштів до цільових
споживачів.
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ORGANIZATIONAL AND LEGAL ASPECTS OF CONCESSIONS
IMPLEMENTATION IN UKRAINIAN COAL INDUSTRY
Some organizational and legal aspects of concessions as one of the forms of public-private partnership
implementation in national economy are disclosed. The drawbacks in concession legislation are outlined and its further
improvement is revealed.
Keywords: concessions, coal industry, coal mining, fuel and energy complex, public-private partnership.

Recently the main slogan of providing reforms in the state sector of economy remains
privatization [1-2] as a whole, but in context of implementation of Association Agreement between
the European Union and Ukraine (the Agreement) [3], public-private partnership, that assumes that
objects transmitted to private partner remain in the state ownership, is the more efficient tool of the
state property management than privatization. In addition, public-private partnership could
potentially bring more benefits than privatization in Ukrainian energy sector. It is also appropriate
to note that the country’s energy security requires search for new methods of state-owned
companies management in the fuel and energy complex, which should be aimed at accelerating
their modernization on innovation basis. Thus, development of national economy based on
innovations is rather difficult to imagine without effective cooperation of the state and private
sectors of economy.
Concession is one of the most elaborated forms of public-private partnership in national law.
The Law of Ukraine “On Concessions” [4] was also one of the first legal acts to regulate one of the
public-private partnership forms. According to that Law concession is defined as provision, by the
authorized body of executive or local authority on the basis of concession agreement for a fee, and
on urgent basis to a legal entity or to a person (subject of business entity), of the right to create
(construct), and (or) manage (operate) of the concession object (the paid urgent possession)
provided that the business entity (concessionaire) takes the responsibility to create (construct), and
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(or) manage (operate) the subject of concession, as well as property liabilities and possible business
risks in order to meet the social needs. It should be emphasized also that the same Law stipulates
that into concession could be transferred objects in a such sphere of economic activity as the search
for and exploration of mineral deposits and mining, coal mining, lignite (brown coal) mining, and
its processing in the manner prescribed by current legislation [4]. The duration of contractual
relationship are established between 10 and 50 years, which generally corresponds to the minimum
term of the concession agreement determined by the Law of Ukraine ‘On peculiarities of renting or
concession facilities of fuel and energy complex, owned by the state’ as of 10 yeas [5].
Due to the fact that national legislation does not provide classification of concession models
as well as national practice of concession mechanisms use is quite limited, it is advisable to
consider concession forms proposed by the World Bank:
“Build, Lease, Transfer” (BLT): a private partner builds a new facility, transfers the
ownership to the government, then leases it from the government and operates it at its own risk, and
at the end of the concession period the private partner gets the object into his ownership;
“Build, Operate, Transfer” (BOT): a private partner builds a new facility, owns and operates
it at own risk until the end of the contract, after which the object is transferred to the government;
“Build, Own, Operate” (BOO): a private partner builds a new object, then owns and operates
the object at his own risk;
“Rehabilitate, Operate, Transfer” (ROT): a private partner rehabilitates an existing facility,
then operates and maintains the facility at its own risk for the contract period, then transfer the
object to the government;
“Rehabilitate, Lease, Transfer” (RLT): rehabilitates an existing facility at its own risk,
leases or rents the facility from the government owner, then operates and maintains the facility at its
own risk for the contract period, then the object is reverted back to the government;
“Build, Rehabilitate, Operate, Transfer” (BROT): a private partner builds an add-on to an
existing facility or completes a partially built facility and rehabilitates existing assets, then operates
and maintains the facility at its own risk for the contract period, and then transfers back to the
government [6].
It should be noted that concession forms are not limited by the listed above, they can also be
modified based on the already listed, taking into account the needs of the national economy and
constraints of the legislation. Currently national legislation does not allow transfer of the concession
object to private ownership after the contract period is terminated, so that makes such forms of
concessions out of the scope and the others may be used for the purposes of reforms implementation
in the fuel and energy complex of Ukraine.
In general, aimed at concession activity development and ensuring its effective
implementation a number of regulations has been established, among them are Resolutions of the
Cabinet of Ministers of Ukraine: Methodology of concession fees calculation, Typical concession
contract, Procedure for determining the concession object to concessionaires of which can be
provided benefits for concession payments, subsidies, compensations, and conditions of their
provision, the Regulation on registration of concession contracts, the List of objects of the state
property that can be granted into concession. In addition, in the fuel and energy complex several
legislative acts have been adopted: The Law of “On peculiarities of lease or concession of fuel and
energy complex facilities owned by the State”, which defines the procedures for leasing or
concession of facilities in the fuel and energy complex [7]; Resolution of the Cabinet of Ministers
of Ukraine “On approval of the list of objects of the state property that can be granted into
concession” [8]; 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 [9]; Methodology of estimation
of fuel and energy complex objects that are transferred to lease or concession [10].
As for the list of objects of the state property that can be granted into concession t should be
noted that almost 70% of companies from this list are related to coal industry and located in the
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zone of the antiterrorist operation on the east of Ukraine. Due to that fact, this Regulation is no
longer relevant and requires significant improvement in terms of the list of the coal industry
companies as some of them were damaged or destroyed and located in uncontrolled by official
authorities Donetsk and Lugansk regions. Therefore, that must be taken into account and the
possibility of implementing projects of public-private partnership at the coal industry companies as
a whole should be estimated as well. In such circumstances, it is advisable to adjust the above list of
companies in accordance with the current needs at least in order to solve the problems in the coal
industry as well as development strategy of the industry should be targeted at dividing the
companies of the industry into several groups and setting realistic frameworks of implementing
different concession models in these groups accordingly.
Among certain contradictions in the current regulatory framework that impede concessions
development in the coal industry could be outlined the following: in the Methodology of concession
fees calculation [11] the determining of the concession payment is based on the market value of the
object of the concession, as well as the average return on assets in the industry and in the economy.
Taking into account peculiarities of the industry itself, there are certain difficulties in the
methodology application to the companies of the coal industry, as indicators of the market value of
the companies, given their real state, and return on assets are unlikely to be high or even positive. In
this case, in order to determine a reasonable amount of concession payment it is advisable not to use
the average return on assets in industry, but return on assets of the object of concession, and instead
of the average return on assets in the national economy – the industry average return on assets. It
should be outlined that for more effective use of concession as a form of public-private partnership
during reforms implementation in the coal industry is also reasonable to make corresponding
changes in the project of New Energy Strategy [12].
In general, recently no significant changes in the concession legislation in the energy sector
have been made and that concerns, first of all, promotion of concession mechanisms
implementation for reform and development of the coal industry. It should also be emphasized that
the draft of the Concept of the State Targeted Economic Program of Reforming the Coal Industry
for the period up to 2020 [13] (the draft of the Concept) does not assume implementation of new
mechanisms for reforming the industry neither concessions, nor other forms of public-private
partnership. Considering the extremely difficult state of the industry, in the mentioned above draft
of the Concept at proposed three scenarios mechanisms of public-private partnership should be
envisaged as well as privatization. Briefly, the first scenario of the Concept supposes to remain the
current situation with limited or absent government support to companies in the coal industry and
not only to cover partially their costs, but also to technical modernization. In this case it is not
difficult to anticipate the total collapse of the industry with even greater accumulation of uncovered
losses, arrears of wages, increasing social tension and significant increase in environmental risks
and anthropogenic disasters in corresponding regions. As a result, incurred in the end by this
scenario damage to the national economy could even extend the economic crisis, not mentioning the
loose of the entire industry and unforeseen consequences for related industries.
The second scenario of the Concept assumes to remain the full state support of the coal
industry companies to cover partially the operation, but without funding their technical
modernization. According to this scenario investment attraction is encouraged, especially to obtain
loans under the state guarantees, but in this case an issue on the most efficient and optimal way to
attract investors arises. In addition, implementing the second scenario supposes creation of
conditions for cost-efficient development of the industry to ensure overall energy independence of
Ukraine, but these two objectives for the coal industry are highly related with the government, as
the effective owner of the assets in the coal industry, as ensuring energy independence of the
country is one of the objectives of the state energy policy.
It should be emphasized that according to the draft of the Concept the second scenario is
aimed at implementation of reforms on the basis of restructuring of unprofitable coal mining
companies and preparation them to privatization, but it should be outlined once more that
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privatization should not be the only mechanism for reforms implementation in the industry, all
available mechanisms established by the national legislation should be applied, including publicprivate partnerships in the form of concessions. Taking into account that legislation on concessions
is less developed than on privatization that does not mean that preference during reforms
implementation should be given to privatization. Development itself supposes the search for new,
sometimes unconventional approaches which could become more successful than traditional ones.
In addition, over 25 years of Ukraine’s independence and of the same period of privatization
programs implementation in the coal industry the tangible development of the industry has not
occurred, which should be a signal for the need of different approaches implementation to provide
reforms in the industry. Thus, the draft of the Concept should be extended with mechanisms of
public-private partnership to be used as well as privatization in order to implement the needed
reforms in the industry.
The third scenario of the Concept assumes that the government support for a certain period
for coal mining companies remains along with implementation of programs to attract investors into
the industry and with privatization of promising and liquidation or conservation of unpromising
businesses. In general, this scenario should also be extended with possibilities to use concession
mechanisms as well as the previous one. In addition, it should be noted that current legislation
provides the possibility of granting state support in the form of state and local guarantees, and by
financing from the state or local budgets and other sources in accordance with national and local
programs [14]. At the same time the mechanism itself and conditions for granting state and local
assurances are determined by the Budget Code of Ukraine and should be built into the budget for
corresponding period. On one hand, it should attract investors to the coal industry, but taking into
account catastrophic shortage of funds in the State and local budgets to solve current problems in
the national economy, the reserve formation under the state guarantees for public-private
partnership implementation remains as not a priority task. In addition, the allowance formation
should be planned in advance and, considering that for a moment transfer to concession coal mining
companies have not been announced, the formation of corresponding provision for public-private
partnership projects implementation in the coal industry remains almost unreal.
The energy sector reforming is also set s one of the priority vectors defined by the Strategy
of Sustainable Development “Ukraine – 2020” [15]. Thus, in accordance with the draft of New
energy strategy of Ukraine as the main purpose of the country’s energy development till 2020 was
determined the ensuring energy security and transition to energy-efficient and energy-saving use
and consumption of energy resources using innovative technologies, which in general should
contribute to integration into the EU energy space [3]. Altogether with that an emphasis was made
at the need of favorable investment climate creation through mechanisms of public-private
partnerships, as well as refuse from practice of budget financing and promotion of the natural
monopolies through financial instruments. Due to that fact the coal industry support from the state
budget should be terminated, which fully complies with the requirements of the market economy
and of Article 262 of Association Agreement between the European Union and Ukraine, which
states that “Any aid granted by Ukraine or the Member States of the European Union through state
resources which distorts or threatens to distort competition by favouring certain undertakings or the
production of certain goods is incompatible with the proper functioning of this Agreement insofar
as it may affect trade between the Parties” [3].
In general, further functioning of the coal industry in Ukraine cannot be depended on the
government support anymore, but at the same time Art. 262 paragraph 3 of the Agreement defines
some specific conditions under which the state aid does not contrary to the Agreement, in particular
aid to promote the economic development of areas where the standard of living is abnormally low
or where there is serious underemployment, aid to promote the execution of an important project in
the common European interest or to remedy a serious disturbance in the economy of one of Ukraine
[3]. The mentioned ones could become legal points for providing the state support to the coal
industry that received substantial damage or destruction as a result of armed conflict in the east of
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the country.
Thus, concessions development as an alternative to privatization in the coal industry requires
improvement in current legislation on this issue, taking into account not only the challenges that
require urgent solutions, but also the prospects of the industry development as a whole considering
its place in the national economy and in ensuring energy independence of Ukraine.
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The general and special funds of the Consolidated budget of Ukraine are analysed. The features of budget
financial resources formation are given. Factors that have an influence on amount and structure of the budget are
presented.
Keywords: profits of budget, tax receipt, financial resources, official transfers, the general and special funds.
В статті проаналізовано загальний та спеціальний фонди Зведеного бюджету України. Визначено
особливості формування фінансових ресурсів бюджету. Обґрунтовано фактори, які впливають на величину та
структуру доходів бюджету.
Ключові слова: доходи бюджету, податкові надходження, фінансові ресурси, офіційні трансферти,
загальний та спеціальний фонди бюджету.

Постановка проблеми. Забезпечення стабільного соціально-економічного розвитку
України значною мірою залежить від ефективного формування фінансових ресурсів. В
сучасних умовах, це є необхідною умовою діяльності органів державної влади, бюджетних
установ, підприємств, організацій, і є однією з передумов розумного розпорядження
державними фінансами. Однак, сьогодні існує безліч недоліків в організації процесу
формування фінансових ресурсів бюджету, які призводять до недостатності бюджетного
фінансування та розпорошення його між великою кількістю учасників бюджетного процесу.
Тому дослідження сучасних тенденцій формування фінансових ресурсів бюджету набуває
особливої актуальності.
Аналіз останніх досліджень та публікацій. Проблематику формування фінансових
ресурсів бюджету досліджували у своїх роботах такі вітчизняні вчені як Т. Бондарук [2], І.
Луніна [5], Л. Момотюк [6] та ін. Результати їх досліджень стали відповідним внеском в
розвиток теорії і практики формування фінансових ресурсів бюджету. Однак
проблема достатнього наповнення бюджету продовжує існувати.
Мета статті полягає в дослідженні сучасних тенденцій формування фінансових
ресурсів бюджету на загальнодержавному рівні.
Виклад основного матеріалу. У економічній системі будь-якої сучасної держави,
бюджет займає особливе місце. Через бюджети здійснюється нагромадження фінансових
ресурсів для подальшого фінансування державних витрат. Бюджет є невід’ємний атрибут
кожної країни та важливим інструментом реалізації економічної та соціальної політики
держави. Як економічна категорія він знаходить свій прояв через функціонування системи
бюджетних відносин – особливих економічних відносин у сфері формування, розподілу та
витрачання фінансових ресурсів держави або громади.
До складу бюджету входять доходи, які є важливим елементом впливу держави на
соціально-економічний розвиток суспільства. Саме тому переконливим фактором є те, що
цей глобальний показник є ні чим іншим, як фінансовою базою діяльності держави. Його
величина та структура залежать від системи та методів господарювання, економічних
завдань, які вирішує суспільство за певний період [6; 7; 8; 9; 10; 11] та від факторів, які
впливають на його величину й структуру (рис. 1).
Формування надходжень до бюджету проводиться шляхом перерозподілу доходів, що
створюються в країні. Кошти державного бюджету спрямовуються на забезпечення
соціально-економічного розвитку держави. В Україні доходи бюджету класифікуються за
такими розділами: податкові надходження; неподаткові надходження; доходи від операцій з
капіталом; офіційні трансферти.
Бюджетним Кодексом України передбачено, що бюджет містить два фонди [3]:
загальний і спеціальний. До загального фонду бюджету входять: усі доходи бюджету, крім
тих, що призначення до зарахування до спеціального фонду; усі видатки бюджету, що
можуть здійснюватися за рахунок надходжень до загального фонду бюджету; фінансування
загального фонду бюджету. Проаналізуємо структуру доходів загального фонду Зведеного
бюджету України, млн. грн. (табл. 1). Як засвідчують дані табл. 1 до структури загального
фонду Зведеного бюджету України входять: податкові, неподаткові надходження, доходи від
операцій з капіталом та офіційні трансферти.
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Рис. 1. Фактори, які впливають на величину та структуру доходів бюджету
* складено автором

Протягом досліджуваного періоду динаміка перерахованих джерел постійно
змінювалась. Податкові надходження у 2010 р. склали 170514,5 млн. грн., у 2011 р. –
243305,1 млн. грн., у 2012 р. – 254484,1 млн. грн., у 2013 р. – 248119,3 млн. грн., у 2015 р. –
408675,0 млн. грн.
Таблиця 1
Структура доходів загального фонду Зведеного бюджету України, млн. грн.
Показники
Податкові
надходження
Неподаткові
надходження
Доходи від
операцій з
капіталом
Разом доходів
(без урахування
міжбюджетних
трансфертів)
Офіційні
трансферти
Всього

2010

2011

2012

2013

2014

2015

170514,5

243305,1

254484,1

248119,3

266843,1

408 675,0

30229,1

19 696,0

33603,6

41664,4

36730,8

90 895,9

171,6

184,2

152,9

68,4

47,1

67,7

200915,2

263185,3

288240,6

289852,2

303621,1

501 090,9

1113,7

1469,2

1952,6

2 667,7

289354,4

291321,4

305573,7

6398,8
207314,0

263185,3

503 758,6

Джерело: розраховано автором на основі даних Міністерства фінансів України

Таке зростання відбулося за рахунок того, що значно зросли надходження від внутрішніх
податків на товари та послуги за рахунок розширення внутрішнього ринку й відповідно
внутрішнього попиту в країні. Також це можливо пояснити тим, що зросли надходження від
податку на доходи фізичних осіб та податку на прибуток підприємств за рахунок розширення
бази оподаткування внаслідок зменшення рівня тіньової економіки.
Неподатковим надходженням також властива тенденція до зростання. В 2015 р. вони
становили 90895,0 млн. грн., а у 2010 р. – 30229,1 млн. грн., що на 60665,9 млн. грн. більше.
Доходи від операцій з капіталом займають не значну частку в структурі доходів загального
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фонду Зведеного бюджету України. Протягом досліджуваного періоду вони значно
знизилась з 171,6 млн. грн. у 2010 р. до 67,7 млн. грн. у 2015 р. Низькі обсяги доходів від
операцій з капіталом у загальній структурі доходів загального фонду Зведеного бюджету, на
нашу думку, зумовлені відсутністю ринку землі та нерозвиненістю ринків як матеріальних
так і нематеріальних активів.
Офіційним трансфертам властива тотожна тенденція. Зниження обсягів реверсних
трансфертів у структурі офіційних трансфертів пояснюється політикою децентралізації, яка
супроводжується передачею значних повноважень органам місцевого самоврядування із
збільшенням податкових надходжень місцевим бюджетам за рахунок перерозподілу на їх
користь частки податкових доходів [4; 1].
Спеціальний фонд – це кошти, що надходять з конкретною метою і використовуються
на відповідні видатки за рахунок цих надходжень. До спеціального фонду бюджету входять
[1]: бюджетні призначення на видатки за рахунок конкретно визначених джерел надходжень;
гранти та/або дарунки (у вартісному вимірі), що одержані розпорядниками коштів; різниця
між доходами та видатками спеціального фонду бюджету.
Кошти спеціального фонду відіграють роль додаткового фінансового забезпечення на
виконання загальнодержавних, соціальних та інших функцій, покладених на бюджетні
установи. Проаналізуємо доходи спеціального фонду Зведеного бюджету України (табл. 2).
Дані табл. 2 показують, що на відміну від загального фонду, структура доходів
спеціального фонду Зведеного бюджету України включає окрім податкових, неподаткових
надходжень, доходів від операцій з капіталом та офіційних трансфертів ще й цільові фонди.
У 2010 р. вони складали 1157,9 млн. грн., у 2011 р. – 206,3 млн. грн., у 2012 р. – 254,5 млн.
грн., у 2013 р. – 202,7 млн. грн., у 2014 р. – 161,6 млн. грн., у 2015 р. – 155,0 млн. грн. Доходи
від операцій з капіталом протягом досліджуваного періоду постійно змінювались. Так, якщо
у 2015 р. їх частка в загальній структурі доходів спеціального фонду Зведеного бюджету
України становила лише 103,6 млн. грн., то у 2012 р. – 1078,5 млн. грн.
Найбільш питому вагу в загальній структурі доходів спеціального фонду Зведеного
бюджету України займають неподаткові надходження. Їх частка протягом 2010-2015 рр.
постійно змінювалась. Найбільше надійшло фінансових ресурсів до бюджету від
неподаткових надходжень у 2010 р. – 34838,6 млн. грн., найменше – 2015 р. 29110,5 млн. грн.
Таблиця 2
Структура доходів спеціального фонду Зведеного бюджету України,
млн. грн.
Показники
Податкові
надходження
Неподаткові
надходження
Доходи від операцій з
капіталом
Цільові фонди
Разом доходів (без
урахування
міжбюджетних
трансфертів)
Офіційні трансферти
Всього

2010

2011

2012

2013

2014

2015

-3642, 2

18299,8

20231,0

14657,7

13 335,0

742,5

34838,6

29391,7

34683,9

31188,7

31 624,3

29110,5

415, 3

333,5

1078,5

186,9

840,9

103,6

1157,9

206,3

254,5

202,7

161,6

155,0

32769,6

48231,5

56248,0

46236,1

45962,1

30459,8

225,9
32995,5

96463,0

228,7
56476,8

140,0
46376,1

165, 3
46127,5

476,3
30 936,1

Джерело: розраховано автором на основі даних Міністерства фінансів України

Таке зниження неподаткових надходжень в структурі доходів спеціального фонду Зведеного
бюджету 2015 р. пояснюється політикою уряду, яка спрямована на послаблення
регуляторного тиску на бізнес.
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Що ж стосується офіційних трансфертів, то варто зауважити, що вони зросли на
250,40 млн. грн. у порівнянні 2015 р. з 2010 р. Таке зростання пояснюється тим, що уряди
іноземних країн надавали підтримку Україні в її боротьбі за територіальну цілісність та
суверенітет у військовому конфлікті на сході країни.
Як бачимо, доходи спеціального фонду виконують доповнювальну функцію по
відношенню до бюджетних асигнувань і забезпечують виконання основних завдань уряду в
частині не покритій доходами загального фонду.
Особливістю сучасного формування фінансових ресурсів бюджету є те, що воно
здійснюється в умовах стратегії децентралізації влади в Україні, що передбачає передачу
значних повноважень та бюджетів від державних органів органам місцевого самоврядування.
В контексті бюджетного процесу з’явився новий головний розпорядник
бюджетних коштів – об’єднані територіальні громади, які в свою чергу отримали права:
затверджувати бюджет відповідної громади і контролювати його виконання; затверджувати
програми соціально-економічного та культурного розвитку і контролювати їх виконання;
встановлювати місцеві податки і збори. Станом на 31 грудня 2015 р. в Україні було створено
159 об’єднаних територіальних громад. Наділення територіальних громад широкими
повноваженнями покладає на них обов’язок ретельного дотримання бюджетного процесу та
своєчасного виконання всіх його складових [4, с. 8].
Отже, за результатами проведеного дослідження можна зауважити, що доходи
відіграють надзвичайно важливе значення в соціально-економічному розвитку країни.
Виокремлення головних складових бюджету (загальний та спеціальний фонди) дало змогу
значно покращити бюджетний процес, проте вплив різних факторів зумовив його
недосконалість. Запровадження реформи з децентралізації влади, яка передбачає не лише
утвердження демократичного управління, передачу владних повноважень територіальним
органам, забезпечення широкої участі громадян в управлінні справами держави, але й
забезпечення прозорості у формуванні фінансових ресурсів в бюджетній системі.
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Одеський національний економічний університет, Україна
У ПОШУКАХ ШЛЯХІВ ОПТИМІЗАЦІЇ ФОРМУВАННЯ ДОХОДІВ
НЕФІНАНСОВИХ КОРПОРАЦІЙ
The problems arising from the production process as well as in the course of primary and secondary
distribution of income of non-financial corporation are studied. Possible ways to solve them are shown. Comparative
analysis of income formation of a number of European countries is carried out.
Keywords: non-financial corporations, gross value added, intermediate consumption, gross operating surplus,
balance of primary incomes, disposable income, lending, borrowing.
Досліджено проблеми, що виникають у процесі виробничої діяльності, первинного та вторинного
розподілу доходів нефінансових корпорацій. Висвітлено можливі шляхи їх вирішення. Здійснено порівняльний
аналіз формування доходів ряду європейських країн.
Ключові слова: нефінансові корпорації, валова додана вартість, проміжне споживання, валовий
прибуток, сальдо первинних доходів, наявний дохід, кредитування, запозичення

Основним виробником товарів і нефінансових послуг у країні є сектор нефінансових
корпорацій (НФК). Від ефективності його діяльності залежить, у кінцевому підсумку, рівень
споживання населенням країни товарів і послуг, можливість внутрішнього інвестування,
обсяги експорту тощо.
НФК беруть участь у всіх етапах відтворювального циклу. Результати кожного з
етапів (виробництво, утворення, розподіл і перерозподіл доходів, нагромадження тощо)
відображені в системі національних рахунків (СНР) – міжнародному стандарті, за яким
країни з ринковою економікою звітують про свою економічну діяльність [1]. СНР наочно
демонструє, що джерелом формування кожного показника діяльності сектора на
відповідному етапі є підсумковий показник попереднього етапу (балансувальна стаття), від
обсягу якого багато в чому залежить розмір наступного. Крім того, ефективний розвиток
кожного сектора неможливий без оптимальних пропорцій, співвідношень, які склалися в
міжсекторальному, міжгалузевому та інших розподілах показників результатів діяльності
країни.
Проблемами економічного розвитку України з точки зору оптимізації структурних
складових відтворювального процесу за різними напрямками займаються провідні вчені, такі
як В. М. Геєць, І. В. Крючкова, Л. В. Шинкарук, Т. П. Шинкорено інші [2-4].
Метою даного дослідження є оцінювання ефективності проходження сектором НФК
етапів відтворювального циклу від стадії виробництва до стадії нагромадження. Орієнтиром
ефективності мають стати результати економічної діяльності та співвідношення між
відповідними показниками, які характеризують кожний наступний та попередній етапи
відтворення в розвинутих країнах. Налагоджений механізм економічної діяльності
Німеччини та Фінляндії, країн-партнерів України, визначив вибір саме них в якості взірців
щодо ефективного формування доходів.
Статистика результатів діяльності сектора нефінансових корпорацій України на
сьогоднішній день невтішна. Сектор НФК є не тільки чистим позичальником коштів на
капітальні операції, а саме – на валове нагромадження основного капіталу, збільшення
запасів матеріальних оборотних коштів тощо. Він стає позичальником уже на етапі
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здійснення поточних операцій. У системі національних рахунків дана ситуація
відображається від’ємним чистим доходом сектора, який він отримує в результаті
вторинного розподілу доходів (табл. 1).
Таблиця 1
Чистий наявний дохід та чисте кредитування (+), чисте запозичення (-) нефінансових
корпорацій
Чисте кредитування (+), чисте
Чистий наявний дохід
запозичення (-)
Рік
Україна,
Німеччина,
Фінляндія,
Україна,
Німеччина, Фінляндія,
млн. грн.
млн. євро
млн. євро
млн. грн.
млн. євро
млн. євро
2010
-51248
74637
9099
-99752
60920
9772
2012
-101006
70027
4565
-173860
70609
4565
2014
-16660
97680
6225
-24823
87798
7807
Складено автором за даними [5, 6]

Одночасно з тим статистика щодо НФК Німеччини та Фінляндії (табл.1) свідчить, що
в країнах з розвинутою економікою наявний дохід сектора виступає джерелом інвестування в
нефінансові активи, дозволяє збільшувати чисті фінансові активи, бо НФК даних країн
протягом періоду, що розглядається, виступають чистими кредиторами інших секторів та
економіки в цілому.
Отже, проблеми в розподілі доходу виникають для НФК України значно раніше етапу
нагромадження капіталу. Тому наша ціль – проаналізувати, на якому етапі формування
доходів нефінансових корпорацій існують резерви їх збільшення, для того щоб не допускати
в майбутньому від’ємного значення чистого наявного доходу.
Першим етапом відтворювального циклу є процес виробництва. Його загальний
результат – це валовий випуск. Нефінансові корпорації здійснюють лише ринковий випуск,
який уключає товари й послуги, що реалізуються за економічно значущими цінами, або
обмінюються за бартером, або надаються роботодавцями своїм робітникам як оплата праці в
натуральній формі тощо. Також до ринкового випуску нефінансових корпорацій відносять
готову продукцію та незавершене виробництво, які надходять в запаси матеріальних
оборотних коштів у виробника і призначені для ринкового використання [1]. Проте валовий
випуск не є оціночним показником діяльності сектора, бо на його величину впливає
проміжне споживання – вартість товарів і послуг, використаних в процесі виробництва
(матеріальні витрати, оплата послуг та інше).
Кінцевим результатом виробничого процесу є валова додана вартість – різниця між
випуском та проміжним споживанням. Проміжне споживання характеризує витрати минулої
праці, а валова додана вартість – живої. Саме додана вартість є джерелом доходів від
виробничої діяльності. Чим більшою є частка доданої вартості у випуску і відповідно
меншою частка використаних у виробничій діяльності енергоресурсів, сировини тощо, тим
процес виробництва є більш ефективним. У табл. 2 наведено результати розрахунків питомої
ваги доданої вартості у валовому випуску нефінансових корпорацій України та двох
європейських країн.
Таблиця 2
Показники ефективності діяльності НФК на стадії виробництва та утворення доходу,
проценти
Питома вага валової доданої вартості в
Питома вага валового прибутку в
Рік
валовому випуску
валовій доданій вартості
Україна
Німеччина
Фінляндія
Україна
Німеччина
Фінляндія
2010
33,6
43,3
40,0
39,1
44,0
43,0
2012
30,7
42,6
38,2
32,4
41,6
39,8
2014
32,4
43,9
39,4
38,5
41,6
40,3
Розраховано автором за даними [5, 6]
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Дані табл. 2 свідчать, що протягом усього аналізованого періоду (2010-2014 рр.) в
Україні частка валової доданої вартості нефінансових корпорацій у валовому випуску
сектора є значно нижчою ніж у Німеччини та Фінляндії. Так у 2014 р. питома вага доданої
вартості НФК в Україні менша за відповідний показник у Німеччині на 11,5 п. п., і менша
ніж у Фінляндії на 7 п. п. З іншого боку, частки споживання сировини, палива та інших
елементів проміжного споживання у Німеччині та Фінляндії значно нижчі ніж в Україні.
Крім того, в обох країнах Євросоюзу структура валового випуску є майже стабільною: у
Німеччині питома вага ВДВ у ВВ коливається в межах 42,6 - 43,9 відсотків, а в Фінляндії –
38,2 – 40,0 відсотків. В Україні відповідна частка демонструє значні коливання.
Валова додана вартість – джерело доходів від виробничої діяльності. НФК
нараховують оплату праці своїм найманим працівникам та інші податки на виробництво та
імпорт. Після цих нарахувань у сектора залишається первинний дохід від виробничої
діяльності – валовий прибуток. У табл. 2 наведено результати підрахунку питомої ваги
валового прибутку в валовій доданій вартості НФК кожної з країн. Увесь період, що
розглядається, ця величина для України є значно меншою, ніж для двох інших країн.
Причому в 2012 р. спостерігається різке скорочення питомої ваги валового прибутку
нефінансових корпорацій України в валовій доданій вартості сектора. Деяке скорочення має
місце і в країнах Євросоюзу, проте не таке значне. Отже, вже на етапі створення доходу
нефінансові корпорації України втрачають свої позиції. Частка валового прибутку НФК
України є меншою ніж відповідні частки в країнах-партнерах у результаті більшої ніж у них
питомої ваги податків на виробництво та фактичних відрахувань на соціальне страхування в
складі доданої вартості.
В якості первинних доходів НФК, крім валового прибутку, отримують доходи від
власності і одночасно передають відповідні доходи. У табл. 3 представлена динаміка частки
виплачених доходів від власності у валовому прибутку нефінансових корпорацій.
Таблиця 3
Питома вага виплачених доходів від власності у валовому прибутку нефінансових
корпорацій, проценти
Рік
Україна
Німеччина
Фінляндія
2010
66,8
58,9
50,8
2012
78,0
56,9
57,0
2014
64,8
52,8
52,7
Розраховано автором за даними [5, 6]

Левова частка виплачених доходів від власності – це проценти за кредити. Дані табл. 3
свідчать, що нефінансові корпорації України витрачають на виплату процентів найбільшу
частку свого прибутку порівняно з іншими країнами, що розглядаються: у 2014 р. – на 12 п.
п. більше ніж Німеччина і на 12,1 п. п. більше ніж Фінляндія.
Отже, в результаті процесів утворення доходу і розподілу первинних доходів
нефінансовий сектор України втратив більше ніж нефінансовий сектор кожної з країнпартнерів. Ці втрати, які виникли на стадії первинного розподілу доходу, можна наочно
продемонструвати, обчисливши питому вагу валового сальдо первинних доходів у валовій
доданій вартості нефінансових корпорацій (табл. 4).
Таблиця 4
Питома вага валового сальдо первинних доходів нефінансових корпорацій у валовій
доданій вартості в 2014 р., проценти
Україна
Німеччина
Фінляндія
19,1
27,4
30,7
Розраховано автором за даними [5, 6]

Таким чином, в 2014 р. у результаті первинного розподілу доходів у нефінансових
корпорацій України залишилось лише 19,1% створеної ними валової доданої вартості, в той
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же час у НФК Німеччини залишилось 27,4 %, а в НФК Фінляндії – 30,7 % їх валової доданої
вартості.
Сектор нефінансових корпорацій бере участь у процесі вторинного розподілу доходу.
Даний розподіл здійснюється через поточні трансфертні операції. Основною статтею
переданих сектором нефінансових корпорацій поточних трансфертів є поточні податки на
доходи, майно тощо. В результаті того, що основним джерелом їхніх виплат є валове сальдо
первинних доходів сектора, частка виплачених податків на доходи у даному сальдо є однією
з характеристик податкового навантаження.
У табл. 5 представлені результати відповідних розрахунків для трьох країн.
Таблиця 5
Питома вага виплачених податків на доходи нефінансових корпорацій у валовому
сальдо первинних доходів, проценти
Рік
Україна
Німеччина
Фінляндія
2010
42,1
11,4
12,7
2012
73,7
14,5
13,8
2014
22,6
13,4
11,5
Розраховано автором за даними [5, 6]

Дані табл. 4 свідчать, по-перше, про нестабільність процесів в економіці України на
секторальному рівні, бо коливання частки податків у сальдо доходів НФК завеликі (73,7 % у
2012 р. і 22,6 % у 2014 р.). По-друге, результати розрахунків демонструють, що і на даному
етапі розподілу доходів нефінансові корпорації України втрачають значно більше коштів
(пропорційно їхньому сальдо первинним доходам), ніж НФК Німеччини та Фінляндії. Таким
чином, податкове навантаження на даний сектор – виробник матеріальних благ і послуг – є
невиправдано великим.
Отже, в результаті перерозподілу доходів нефінансові корпорації Німеччини та
Фінляндії здатні за рахунок наявного доходу (на чистій основі, без величини споживання
основного капіталу) здійснювати інвестування в нефінансові активи, що для даного сектора є
важливим етапом його діяльності (табл. 1). В Україні наслідком розподільних і
перерозподільних процесів є нездатність нефінансових корпорацій за рахунок власних
коштів нагромаджувати основний капітал, збільшувати запаси матеріальних оборотних
коштів тощо.
У результаті дослідження продемонстровано проблеми, які виникають у нефінансових
корпорацій України на всіх стадіях відтворювального циклу:
- стадія виробництва: завелика, порівняно з розвинутими країнами, частка
проміжного споживання у валовому випуску в результаті неефективного використання
сировини, енергоресурсів тощо;
- стадія утворення доходу: менша ніж у розвинутих країнах питома вага валового
прибутку сектора у валовій доданій вартості, що виникає в результаті завеликих сум
відрахувань на соціальне страхування та інших податків на виробництво;
- стадія розподілу первинного доходу: завелика, порівняно з розвинутими країнами,
питома вага виплачених нефінансовими корпораціями доходів від власності;
- стадія вторинного розподілу доходу: більша ніж у розвинутих країнах питома вага
податків на доходи у величині сальдо первинних доходів сектора.
Отже, процеси відтворення на рівні секторів економіки потребують глибокого
вивчення і ефективного керування стосовно податкової політики, щодо стимулювання
використання енергозберігаючих технологій, у напрямку здійснення соціальної політики
держави щодо перерозподілу доходів на користь інших секторів економіки. Позитивним
фактором є наявність міжнародного стандарту – системи національних рахунків, який дає
можливість здійснювати дослідження процесів в економіці, сприяє прийняттю ефективних
управлінських рішень, дає можливість проводити міжнародні порівняння.
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MACROECONOMIC STUDY OF MODERN LABOUR MARKET IN
UKRAINE CONDITIONS OF GLOBAL CHALLENGES
Нікулін В.В.
Хмельницький національний університет, Україна
МАКРОЕКОНОМІЧНЕ ДОСЛІДЖЕННЯ СТАНУ СУЧАСНОГО РИНКУ ПРАЦІ
УКРАЇНИ В УМОВАХ ГЛОБАЛІЗАЦІЙНИХ ВИКЛИКІВ
The article analyzes the current state of the labor market Ukraine on the basis of political and economic
events. Based on state statistical reports Ukraine discussed trends in the labor market; Set dynamic key indicators of
the labor market .
Keywords: labor market, unemployment, employment, economic system, social and economic processes,
political and economic situation, the financial imbalances in the economy.
У статті проведено аналіз сучасного стану ринку праці України з урахуванням політико-економічних
подій. За матеріалами державної статистичної звітності України розглянуто тенденції на ринку праці;
визначена динаміка основних показників ринку праці.
Ключові слова: ринок праці, безробіття, зайнятість, економічна система, соціально-економічні
процеси, політико-економічна ситуація, фінансова розбалансованість економіки.

В умовах глобалізаційних викликів економіки, входження України до Європейського
Союзу, врахування економічних та політичних процесів, які відбуваються в Україні,
потрібен постійний моніторинг та аналіз ринку праці України.
Ринок праці є складовою частиною економічної системи країни, відповідно він
відображає більшість політичних і соціально-економічних процесів, що відбуваються у
державі. Сучасний стан ринку праці формується під впливом політико-економічної ситуації,
яка характеризується триваючим спадом виробництва, фінансовою розбалансованістю
економіки, недостатнім реформуванням господарського механізму, збільшенням обсягів
внутрішньої міграції в умовах військового конфлікту на сході країни та тимчасової окупації
Автономної Республіки Крим.
Дослідження проблеми розвитку українського ринку праці багато уваги приділяли в
своїх роботах вітчизняні вчені-економісти: Л. К. Безчасний, Д. П. Богиня, Л. І. Воротіна, С.
М. Злупка, Є. П. Качан, І. І. Лукінов, Ю. В. Ніколенко, О. М. Уманський, О. А. Устенко, Д.
М. Черваньов, А. А. Чухно, О. Б. Демуш, В, В. Онікієнко, Л. Г. Ткаченко, Л. М.
Ємельяненко. Автори розглянули досить важливі аспекти у сфері зайнятості населення
(регулювання зайнятості населення, проблеми безробіття на українському ринку праці,
зайнятість молоді тощо) та внесли вагомий внесок у вирішення вказаних проблем даної
сфери.
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Зокрема О. Б. Демуш [1] в своїх наукових дослідженнях окреслювала стратегічні
напрями розвитку ринку праці в умовах трансформації економіки.
В. В. Онікієнко, Л. Г. Ткаченко, Л. М. Ємельяненко [1] визначили пріоритетні
напрями розвитку ринку праці України загалом та його окремих сегментів, розробили
пропозиції щодо механізму створення нових робочих місць.
Незважаючи на складну ситуацію на ринку праці, державна служба зайнятості
намагалась забезпечити виконання завдань щодо сприяння зайнятості населенню та підбору
кадрів для роботодавців. Послуги державної служби зайнятості у січні-лютому 2016 року
отримали 629,0 тис. безробітних громадян, у тому числі з початку року звернулися за
допомогою у працевлаштуванні та отримали статус безробітного 138,2 тис. осіб.
Як свідчать дані Державної служби статистики України чисельність зайнятого
населення за 2015 рік становила 16,5 млн. осіб. Рівень зайнятості становив 56,7%, зокрема у
міських поселенням 57,4%, у сільській місцевості – 55,1%. Рівень зайнятості серед чоловіків
був вище ніж серед жінок, відповідно 62,2% та 51,7%. Найвищий рівень зайнятості
спостерігався у м. Києві (62,3%) та Дніпропетровській (61,1%) області, а найнижчий – у
Донецькій (50,6%) та Тернопільській (52,1%) областях.
Кількість зайнятих у неформальному секторі економіки становила 4,4 млн. або 26,5%
від загальної кількості зайнятого населення. Серед видів економічної діяльності найбільш
поширеною неформальна зайнятість була у сільському, лісовому та рибному господарствах,
в оптовій та роздрібній торгівлі, ремонті автотранспортних засобів, а також у будівництві.
Станом на 1 січня 2016 року кількість зареєстрованих безробітних становила 508,6
тис. осіб (станом на 1 січня 2015 р. – 524,4тис. осіб), з них отримували допомогу по
безробіттю 414,4 тис. осіб. Вже у лютому кількість зареєстрованих безробітних склала 508,2,
тобто зменшилась на 0,4, з них отримували допомогу по безробіттю 416,7 тис. осіб.
Найбільша кількість зареєстрованих безробітних сконцентрована у Дніпропетровській,
Полтавській, Харківській, та Запорізькій областях, а найменша – у Закарпатській,
Чернівецькій та Луганській областях.
Таблиця 1
Рівень безробіття в Україні у 2016 році (кількість населення в тис.)
Економічно
Всього
Зайняте
Безробітне
Рівень
2016
активне
населення
населення
населення
безробіття
населення
І квартал
42708.6
17194.9
15428.0
1766.9
10.3%
ІІ квартал

42658.1

17273.0

15582.8

1690.2

9.8%

В цілому по Україні серед зареєстрованих безробітних майже третину становлять
мешканці сільської місцевості. У Закарпатській, Вінницькій, Чернівецькій, Одеській, ІваноФранківській, Тернопільській, Рівненській, Хмельницькій та Полтавській областях більше
половини безробітних – це мешканці які проживають у сільській місцевості. Серед
безробітних, кожен четвертий колишній працівник сільського господарства, лісового
господарства та рибного господарства, 15% – раніше працювали в оптовій та роздрібній
торгівлі та стільки ж у переробній промисловості. За професійними групами серед
зареєстрованих безробітних найбільше було робітників з обслуговування, експлуатації та
контролю за роботою устаткування і машин – 16,8%, працівників сфери торгівлі та послуг –
15,0%, представників найпростіших професій – 14,6%, законодавців, вищих державних
службовців, керівників – 13,8%. Понад половину зареєстрованих безробітних становили
особи, звільнені за угодою сторін та у зв’язку із закінченням строку договору, а 13%
безробітних до реєстрації в службі зайнятості не працювали понад рік. Серед зареєстрованих
безробітних кожен четвертий мав вищу освіту, 20% – базову та неповну вищу освіту, третина
осіб закінчили професійно-технічні навчальні заклади, середню освіту мали 21% шукачів
роботи. Порівняно з попередніми роками, збільшилась питома вага осіб з вищою освітою та
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зменшилась питома вага осіб з повною, а також базовою загальною середньою освітою.
Серед молоді у віці до 25 років рівень безробіття залишається більш як удвічі вищим, ніж в
середньому по країні – 22,4% економічно активного населення.
Серед причин безробіття в Україні можна виділити наступні: небажання роботодавців
приймати на роботу недосвідчену та некваліфіковану молодь; відсутність дійових стимулів
для роботодавців при працевлаштуванні молоді; низькі офіційні зарплати, які пропонуються
на робочих вакансіях; високий рівень корупції при влаштуванні на «престижні» вакансії,
особливо в державних установах і на великих підприємствах.
Для того щоб зменшити рівень безробіття необхідно вивчити ринок праці в Україні і
зробити прогноз на майбутнє, з приводу того які фахівці будуть необхідні. На сьогоднішній
день найбільш дефіцитними є фахівці "Айтішники". Їх затребуваність з часом буде все
більше рости. Зростання галузі інформаційних технологій в Україні дуже динамічне і
продовжиться мінімум до 2020 року. Так, темпи зростання ринку програмного забезпечення
очікуються на рівні 17% в рік. Таким чином, в найближчі 5 років в ІТ-сфері буде створено
більше 30 тис. нових робочих місць. І це тільки для фахівців, зайнятих в розробці
програмного забезпечення. Адже "айтішник" потрібний практично в будь-яку, навіть
невелику фірму. На другому місті знаходяться фахівці в області туризму. З кожним роком
стає більше українців, які хочуть побачити мир далі за Туреччину і Єгипет. Тому область
туризму буде дуже динамічна розвиватися. Особливу увагу варто приділити таким напрямам,
як "зелений туризм" і "екзотичні країни". На третьому, фахівці в області страхування.
Українці поки тільки починають відкривати для себе медичне і пенсійне страхування,
страхування життя. Ця сфера, за прогнозами експертів, буде дуже динамічно розвиватися, а
значить, страховики будуть дуже затребувані. Не відстають від попередніх професій і медики
їх брак відчувають на собі як великі міста, так і села. Правда, це стосується перш за все
медиків широкого профілю. Згідно інформації Головного управління охорони здоров'я і
медичного забезпечення м. Києва, більше всього не вистачає сімейних лікарів, терапевтів,
педіатрів, лікарів швидкої допомоги і лаборантів. За структурою медичної допомоги
населенню, яку розробило і просуває Мінохоронздоров'я, ці професії повинні займати більше
90%. Інші 10% - вузькі фахівці. Катастрофічно не вистачає також фахівців інженерного
профілю, починаючи від інженерів-проектувальників, конструкторів і закінчуючи
керівниками технічної служби, начальниками виробництва. Згідно з прогнозами
статистичних досліджень, через 5 років 68% професіоналів-інженерів, в даний час працюють
на місцях, вийдуть на пенсію, а кадри, які повинні прийти на їх місце, не підготовлені. Заміна
прийде тільки в розмірі 3,7% від необхідного числа працівників. Сьогодні в Україні
спостерігається активний розвиток будівельної галузі. З кожним роком динаміка
посилюється. Тому будівельники будь-якого профілю затребувані. Не відстають від
будівельників і технологи по пошиттю одягу і взуття. Сьогодні українців в основному
одягають і взувають Туреччина, Китай і Польща. Українських підприємств, що займаються
якісним пошиттям одягу і взуття не так і багато. З появою нових інформаційних технологій
буде все більше майданчиків для реклами, в зв’язку з чим завжди буде потреба в рекламі
різних послуг. Найбільш перспективний напрям - інтернет-реклама і бренд-менеджмент
(просування певних брендів). Коли бізнес стає прозорішим, необхідно відповідати
міжнародним стандартам, прийнятим в діловому світі. Тому виникає потреба у фахівцях в
області консалтингу, тобто у консультантах, які знають, як це зробити, вони в ціні зараз і
будуть через 5 років. В зв’язку з чим молодому поколінню необхідно звернути свою увагу в
першу чергу на перераховані вище дефіцитні професії.
Висновок. Отже, ситуація на ринку праці України нині перебуває під впливом
складних економічних та політичних умов. Зокрема спостерігається велика кількість
факторів, що найближчим часом можуть призвести до стрімкого погіршення ситуації у сфері
зайнятості. Це і загальноекономічні чинники, і вимушене переселення громадян зі східних
регіонів та Криму в інші регіони країни. Одним із пріоритетних завдань служби зайнятості в
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умовах сьогодення є забезпечення індивідуального підходу до кожної людини, надання
оперативної та якісної допомоги у працевлаштуванні. Тому на часі вдосконалення технології
роботи державної служби зайнятості. Головна увага має бути сконцентрована на роботі з
вимушеними переселенцями, кількість яких продовжує зростати.
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СТАЛИЙ РОЗВИТОК ЯК ОСНОВА РОЗВИТКУ ЛЮДСЬКОГО КАПІТАЛУ
The article researches the main aspects for concept of stable development, their coordination with provision of
stability and development of human capital. We pay attention to the close interrelation and interdependence in level of
human development and quality in social economical development of the society. It is emphasized that the modern
strategy of stable development is designed to provide with the expanded reproduction of human resources, increases the
attention to solution of contradiction between human needs, protection of its interests and real possibility to satisfy its
needs, to take into consideration the interests of each member in society, it is based on necessity to provide with overall
and fair good quality education.
Keywords: sustainable development, sustainable development goals, sustainable development indicators,
human capital
В статті досліджуються основні аспекти концепції сталого розвитку, їх узгодженість з
забезпеченням стабільності та розвитку людського капіталу. Звертається увага на тісний взаємозв’язок і
взаємозумовленість рівня людського розвитку та якості соціально-економічного розвитку суспільства.
Наголошується, що сучасна стратегія сталого розвитку покликана забезпечити розширене відтворення
людських ресурсів, посилює увагу до вирішення суперечності між потребами людини, захисту її інтересів та
реальною можливістю задоволення її потреб, врахування інтересів кожного члена суспільства, ґрунтується на
необхідності забезпечення всеохоплюючої і справедливої якісної освіти.
Ключові слова: сталий розвиток, цілі сталого розвитку, індикатори сталого розвитку, людський
капітал

Процес модернізації економічної системи України, її інтеграція до європейського і
світового співтовариства потребують якісно нових та ефективних ресурсів та інструментів з
застосуванням новітніх наукових концепцій господарювання, зокрема Цілей сталого
розвитку (Sustainable Development Goals – SDG) затверджених на Саміті ООН зі сталого
розвитку у 2015 році, що слугують орієнтирами для встановлення цілей на національному
рівні та моніторинговим інструментом для вимірювання суспільного прогресу у 193 країнах
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світу [1]. Проте, як показує світова практика забезпечити економічний розвиток без
примноження людського капіталу неможливо, оскільки для здійснення змін повинні бути, з
одного боку, організатори перетворень, з іншого – висококваліфікована робоча сила, яка б
могла реалізувати ці ідеї на практиці. За оцінкою Світового банку в країнах Західної Європи
в структурі національного багатства людському капіталу належить 75%, виробленому – 23%
і тільки 2% – природному капіталу [2]. Одночасно сталий розвиток має забезпечувати
стабільність людського капіталу як системи, тобто збереження здатності основних елементів
системи «людський капітал» – до самовідновлення і швидкої адаптації до змін в процесі
розвитку.
Провідні країни світу уже сформували засади збалансованого розвитку суспільства. В
Україні також розпочалась робота зі встановлення цілей сталого розвитку на 2016-2030 роки,
відповідних завдань та показників для моніторингу досягнення цілей [3], зокрема в липні
2016 року Міністерство економічного розвитку і торгівлі України, Державні обласні
адміністрації за підтримки системи ООН в Україні провели 10 регіональних консультацій з
адаптації та локалізації порядку денного з питань розвитку до 2030 року та 17 Цілей Сталого
Розвитку [4]. У зв’язку із загрозами, які дедалі гостріше постають перед економікою
України, нагальною є потреба з’ясування основних положень та цілей сталого розвитку
суспільства. Їх розуміння сприятиме формуванню громадської думки, підготовці відповідних
документів. Вважається, що саме активна позиція населення, участь громадян в обговоренні
та прийняті рішень (на основі використання доступної їм інформації) є основними
елементами сталого та збалансованого розвитку.
Проблеми сталого розвитку досліджували у своїх працях зарубіжні та вітчизняні
науковці, серед яких Ґ. Дейлі (H. E. Daly), Деніс (Dennis L.) і Донелла Медоуз (Donella H.
Meadows) [5], Джеральд М. Майєр (Gerald M. Meier), Р. Нельсон (Richard R. Nelson), Й.
Рандерс (Jørgen Randers), Джемс Е. Раух (James E. Rauch), С. Дж. Уінтер (Sidney G. Winter),
О. Г. Білорус, С. В. Войтко, М. І. Долішній, С. В. Лазарєва, Л. Г. Мельник, В. П. Прадун, О. І.
Фурдичко, М. І. Хилько та ін. Фундаментальні положення теорії людського капіталу
розглянуті в роботах Г.-С. Беккера (G. S. Becker), Т.-В. Шульца (T.W. Schultz), О. А.
Грішнової [6] та ін. Проте питання взаємозв’язку людського капіталу та сталого
господарського розвитку вивчені недостатньо і вимагають проведення подальших
досліджень для знаходження шляхів вирішення накопичених проблем як національного так і
світового господарства.
Метою дослідження є сутність та основні аспекти концепції сталого розвитку, їх
узгодженість з забезпеченням стабільності та розвитку людського капіталу.
Проблеми майбутнього планети Земля змушують людство до пошуку реальних
підходів щодо розв’язання складних завдань сьогодення. Конференція ООН з навколишнього
середовища й розвитку, яка відбулася 1992 року у Ріо-де-Жанейро, затвердила спільний
програмний документ «Порядок денний на XXI століття». У ньому зафіксовано, що лише
сталий розвиток суспільства дає можливість узгодити економічні та соціальні чинники
розвитку, а також задовольняти потреби сучасності без загрози майбутнім поколінням.
В рамках підготовки Конференції ООН зі сталого розвитку Ріо+20 у 2012 році
розпочалася робота з формулювання нових цілей розвитку – Цілей сталого розвитку (SDG) –
на наступні п’ятнадцять років – до 2030 року, які були затверджені світовими лідерами на
Саміті ООН зі сталого розвитку у 2015 році. Резолюція Генеральної Асамблеї ООН
«Перетворення нашого світу: Порядок денний розвитку у галузі сталого розвитку на період
до 2030 року» визначає 17 цілей (SDG) та 169 завдань розвитку, зокрема забезпечення
здорового способу життя та сприяння благополуччю для всіх в будь-якому віці (SDG 3);
забезпечення всеохоплюючої і справедливої якісної освіти та заохочення можливості
навчання впродовж усього життя для всіх (SDG 4); сприяння поступальному,
всеохоплюючому та сталому економічному зростанню, повній і продуктивній зайнятості та
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гідній праці для всіх (SDG 8); створення стійкої інфраструктури, сприяння всеохоплюючій і
сталій індустріалізації та інноваціям (SDG 9) [7].
Поняття «стійкий» («сталий») розвиток з’явилось у 80-х роках ХХ ст. у межах
діяльності Всесвітньої комісії ООН з навколишнього середовища і розвитку під
керівництвом прем’єр-міністра Норвегії Г. Х. Брутланд, покликаної пов’язати в одне ціле
розвиток і екологію. У заключному документі комісії під назвою «Наше спільне майбутнє»
(Our Common Future) (1987 р.) стійкий розвиток було визначено, як «розвиток, який
задовольняє потреби теперішнього часу, не ставлячи під загрозу здатність майбутніх
поколінь задовольняти свої потреби» [8]. Це поняття містить у собі дві ключові концепції:
концепцію потреб, зокрема невід’ємних потреб найбіднішої частини світу, яким слід
надавати пріоритетного характеру та ідею накладання державних обмежень на технологічні
та соціальні організації, що забезпечують потенціал довкілля для нинішнього і майбутніх
поколінь. Стійкий розвиток розглядається як тривалий економічний розвиток (як основа
задоволення людських потреб), що ґрунтується на певних умовах і нормативах
(індикаторах). У вужчому економічному значенні стійкий розвиток означає створення
суспільних благ для багатьох поколінь та дотримання визначальних його передумов.
Сам термін «сталий розвиток» (англ. «Sustainable Development») використовувався
задовго до XX століття. Спочатку ним користувалися у сільському господарстві, де протягом
200 років розвитку цієї галузі домагаються того, щоб вирубування лісів не перевищувало
темпів їхнього приросту, що і відбиває суть стійкого розвитку лісових масивів. Тобто це
усталений у науковій літературі термін, що наповнений конкретним змістом і відображає
урівноважений, гармонійний, збалансований розвиток, процес експлуатації природних
ресурсів, що не ставить під загрозу здатність майбутніх поколінь задовольняти свої потреби.
Нині ж стійкий розвиток означає широке коло економічних і соціальних питань у їх
взаємозв’язку та взаємодії, що на декілька порядків ускладнює його забезпечення. Пошук та
наявність реальних можливостей для здійснення стійкого розвитку не в останню чергу
пов’язано з історичними та майбутніми ризиками. Суто економічні передумови такого
розвитку визначаються трьома основними показниками: реальним капіталом в широкому
значенні, кількістю зайнятих у виробництві та характером їхньої продуктивності (якістю
людського капіталу), інституціональними можливостями. Провідну роль в економічному
розвитку відіграють фізичний (вироблений) капітал та людський капітал. Створений
людський реальний капітал втілюється у товарах тривалого користування, таких як
обладнання, інфраструктура. Вироблений капітал стає складовою загальноекономічного
обороту шляхом амортизаційних відрахувань та реінвестування.
Тісний взаємозв’язок і взаємозумовленість рівня людського розвитку та якості
соціально-економічного розвитку нескладно простежити: на базі накопичених знань
розвиваються освіта та наука, які беруть участь у формуванні нової інтелектуальної еліти
(наукової, технічної, управлінської), в свою чергу дана еліта впливає на подальший розвиток
шляхом реалізації своїх здібностей в державному і приватному секторах економіки. Таким
чином, відбувається оборот накопиченого капіталу, за допомогою якого відбувається
прирощення нового. У сучасному світі людський капітал дедалі більшою мірою стає
джерелом життєвої сили і розвитку будь-якої організації та суспільства в цілому. Саме
людський капітал, а не обладнання і виробничі запаси, є визначальним фактором підвищення
конкурентоспроможності підприємств, економічного зростання та ефективності економіки в
цілому. У роботах Lucas (1988) [9] і Mankiew (1992) [10] показано, що зростання
продуктивності залежить від темпу накопичення людського капіталу, а не від його запасу. З
іншого боку, в низці випадків саме запас людського капіталу створює передумови для
розвитку країни – для запозичення нововведень або їх створення (Benhabib і Spiegel, 1994,
2005 [11; 12]; Barro, 1999 [13]; Barro і Sala-i-Martin, 2003 [14]).
В 1996 р. Комісією ООН зі сталого розвитку були опубліковані 134 індикатори
сталого розвитку, які розділені на основні групи: соціальні, економічні, екологічні,
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інституціональні. Індикатори сталого розвитку з одного боку, відображають соціальні,
економічні та екологічні параметри у єдиному комплексі; з іншого – їх розвиток
розглядається через зміну станів, кожен з який характеризується визначеною сталістю і
здатністю до змін.
З другої половини 90-х років ХХ ст. в провідних країнах світу відзначається тенденція
до переорієнтації пріоритетів розвитку з обмеження використання природних ресурсів у
виробництві та стримування зростання товарного споживання на підвищення ефективності
економіки. Відбувається ув’язування добробуту, насамперед, з підвищенням темпів
економічного зростання (зростанням споживання товарів і послуг), яке дозволяє також
вирішити низку соціальних і екологічних проблем. Цей процес ставить на перший план
значущість індикаторів економічного зростання та ефективності економіки. Така
переорієнтація пріоритетів розвитку передбачає підвищення ефективності інвестицій і
зростання інновацій у реальному секторі національних економік, а також підкреслює роль
науки і наукомістких технологій, які знижують питому ресурсомісткість ВВП.
Сучасна стратегія сталого розвитку європейських країн ґрунтується на виконанні
таких пріоритетних завдань: підтримання стабільного виробництва і високого рівня
споживання; додержання гарантії соціальної рівноправності; збільшення людського капіталу,
поліпшення професійних здібностей; зниження забрудненості довкілля; організація
ландшафтів і охорона невідновлюваних природних ресурсів, збереження видового
різноманіття. Для оцінки результатів сталого розвитку на міждержавному рівні країни-члени
ЄС використовують 15 провідних індикаторів (Head indicators: Н1-Н15), серед яких
пріоритетними є показники економічного зростання, зайнятості та соціального процесу, в т.
ч. збільшення обсягу інвестицій у реальний сектор економіки, наукові дослідження і
розробку нових технологій (Н2); підтримання високого і сталого рівня зайнятості (Н3);
подолання бідності та соціальної несправедливості (Н4); збільшення людського капіталу;
поліпшення професійних здібностей (Н5) [15].
Оскільки зайнятість, доходи, показники здоров’я і задоволеності життям тісно
пов’язані з рівнем освіти і навичок, освіта залишається ключовим чинником індивідуального
благополуччя, соціального прогресу і всебічного зростання. В 2016 році результати
дослідження «Погляд на освіту 2016» вперше підтвердили прогрес країн в досягненні 4 Цілі
сталого розвитку (SDG 4): якість освіти. Так, з 35 країн-членів OECD, тільки 12 країн
відповідають вимогам базового рівня принаймні п’яти з десяти цілей. Австралія та Канада є
провідними виконавцями SDG, серед країн-членів ЄС – Бельгія та Нідерланди. Проте, багато
країн ЄС відстають як з точки зору вимірювання так і в досягненні поставлених цілей [16].
«В цілому, цілі, пов’язані з якістю результатів навчання і навичок студентів і дорослих, як
відзначив в своїй доповіді 15.09.2016 р. Ангел Гурріа (Angel Gurría), генеральний секретар
OECD, – виявляються найважчими. Країни OECD повинні активізувати свої зусилля по
підвищенню якості і справедливості їх систем освіти в рамках своїх зобов’язань по
досягненню мети сталого розвитку (SDG) для освіти до 2030 року» [17].
Незважаючи на фінансові проблеми, в основі яких є ВВП, уряди країн OECD
продовжують здійснювати пріоритетні інвестиції в освіту. У період з 2008 по 2013 рік, в
країнах OECD, реальні витрати на одного студента зросли на 8% в системі від початкової до
середньої освіта і 6% в системі вищої освіти. В середньому по країнах OECD щорічні
витрати держави на навчання одного школяра складають 9,5 тис. дол. США. При цьому
найвищий показник в Люксембурзі, де вартість річного навчання становить 20,6 тис. дол.
(рис. 1).
В Україні у процесі визначення Цілей сталого розвитку, відповідних завдань та
показників на довгострокову перспективу необхідно враховувати глобальні орієнтири
розвитку, принципи сталого розвитку та суспільну думку щодо бачення майбутнього
розвитку. Світовий досвід свідчить, що суспільний прогрес значною мірою залежить від
підтримання
балансу
між
цілями
підтримки
економічного
зростання,
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конкурентоспроможності бізнесу, якості освіти, забезпечення екологічної безпеки та
зменшення соціальної нерівності. Передумовами досягнення всіх без винятку цілей розвитку
є якісне управління, викорінення корупції, суспільна підтримка.

Рис. 1. Витрати держави на навчання одного школяра в 2014 р., дол. США
Складено авторами із використанням [16]

Таким чином, людський капітал безпосередньо визначає можливості становлення
суспільства сталого розвитку, одночасно заходи, що вживаються для досягнення цілей
сталого розвитку, впливають на формування і використання сукупного людського капіталу і
висувають певні вимоги до змін в ньому. Цілі сталого розвитку повністю спрямовані на
збереження людського капіталу і умов для його розвитку. Основою сталого розвитку є
невід’ємні права людини на життя та повноцінний розвиток, в т. ч. отримання якісної освіти.
Адаптація глобальних завдань розвитку повинна враховувати національну специфіку,
забезпечити інтеграцію зусиль щодо економічного зростання, прагнення до соціальної
справедливості і раціонального природокористування, що потребує глибоких соціальноекономічних перетворень в Україні та нових підходів до можливостей глобального
партнерства.
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У статті досліджено теоретичні засади функціонування тіньової економіки. Зосереджено увагу на
визначені природи та причинах виникнення цього явища, а також наслідків, які породжує тіньова економіка.
Ключові слова: тіньова економіка, специфіка та причини тіньової економіки, тінізація, державне
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Поширення тіньової економіки веде до різкого зниження ефективності державної
політики, погіршення, а подекуди — й неможливості регулювання економіки ринковими
методами, із застосуванням інструментів грошово-кредитної та податкової політики. Це
зумовлює необхідність запровадження органами виконавчої влади адміністративних
інструментів регулювання, що, у свою чергу, створює підґрунтя для поширення корупції, а
також гальмує формування в Україні сучасної ринкової економіки, перешкоджає просування
до членства у міжнародних організаціях.
З огляду на те, що кожен метод оцінки рівня «тінізації» охоплює певну сферу
національної економіки (з відповідно, різною часткою в ній нелегального сектору), вони
показали різні тенденції у досліджувальний період, зокрема:
 монетарний метод зафіксував зменшення рівня тіньової економіки на 2 в.п. до 37%
від обсягу офіційного ВВП;
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 оцінка рівня тіньової економіки за методом «витрати населення – роздрібний
товарооборот» залишилась незмінною – 54% від офіційного ВВП. При цьому злам тенденції
до зростання рівня тіньової економіки за цим методом обумовився звуженням споживчого
попиту з боку населення в умовах скорочення реальної заробітної плати, високої
заборгованості з виплати заробітної плати та зростання тарифів на житлово-комунальні
послуги;
 електричний метод та метод збитковості підприємств зафіксували зростання рівня
тіньової діяльності – на 1 в.п. кожен до 35% та 40% від обсягу офіційного ВВП відповідно.
Рівень тіньової економіки в агрегованих видах економічної діяльності (ВЕД) у І
півріччі 2015 р. характеризувався різновекторною динамікою. Так, частка тіньового сектору
у ВЕД «Операції з нерухомим майном» зросла на 5 в.п., у переробній промисловості – на 3
в.п., у добувній промисловості, будівництві, а також у фінансовій та страховій діяльності –
на 2 в.п. у кожному із зазначених ВЕД. Тоді як у сільському господарстві й в оптовій та
роздрібній торгівлі рівень «тіні» зменшився на 3 в.п. у кожному з цих ВЕД, у транспорті – на
2 в.п. [1].
Дослідження розподілу сфер діяльності за величиною частки тіньового сектору за
підсумком І півріччя 2015 р. порівняно з відповідним періодом 2014 року дозволяє зробити
наступні висновки:
 найбільший рівень «тіні», як і раніше, спостерігається у добувній промисловості і
розробленні кар’єрів (62% від рівня офіційного ВДВ даної галузі), що обумовлено,
насамперед, високим рівнем монополізації ринку;
 найменший рівень «тіні» традиційно показав ВЕД «Сільське, лісове та рибне
господарство» (7% від рівня офіційного ВДВ даної галузі);
 рівень тіньового сектору у ВЕД «Фінансова та страхова діяльність» становить 61%
ВДВ, у переробній промисловості – 58%, у ВЕД «Операції з нерухомим майном» – 57%, у
будівництві – 49%, у транспорті – 48%, в оптовій та роздрібній торгівлі – 44% тощо.
Економетричний аналіз динаміки зростання фіскального навантаження, тіньового
сектора економіки та вартості відкриття бізнесу у період 2002-2014 рр., проведений
фахівцями IMF Group Ukraine (незалежної групи макроекономічного аналізу та
прогнозування розвитку економіки України) виявляє наступні кореляції:
 падіння валютного еквіваленту ВВП на 7,35% в наступному призводить до
зростання тіньової економіки на 1%, тоді як сигнал «виходу з тіні» повинен бути дієвішим –
для 1%-ої детенізації потрібний приріст ВВП на 15,63%;
 зростання фіскального процента ВВП на 1,19% призводить до нарощування
тіньового сектора на 1%, тоді як для того ж 1%-го його зменшення необхідним є падіння
фіскального навантаження на 8,33% [2].
Тіньова економіка має досить визначене соціально-економічне коріння, яке тісно
пов’язане з причинами, що породжують економічну злочинність. Серед основних чинників
тінізації національної економіки на сучасному етапі розвитку країни можна виділити
наступні:
1. Неефективне державне регулювання економіки — відсутність довіри бізнесу до
держави та держави до бізнесу, висока бюрократизація, недосконале інституційне та
нормативно-правове забезпечення. Результатом проблем є:
 формування на цій основі корпоративно-бюрократичних структур, які фактично
підміняють собою механізм державного управління;
 часта зміна законодавчого забезпечення підприємницької діяльності, що
унеможливлює її ефективне планування та сприяє постійному пошуку шляхів до її тінізації.
2. Неефективна податкова система (велике та несправедливе податкове
навантаження, в якому фіскальна функція відіграє визначальну роль), збільшення частки
збиткових підприємств, низький рівень платіжної дисципліни, нестабільність та
недосконалість податкового законодавства, необізнаність із цим законодавством, правова
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незахищеність платників податків тощо. У свою чергу, відсутність ефективних механізмів
покарання за недотримання податкового законодавства створює додаткові стимули до
мінімізації та ухилення від сплати податків.
3. Проблеми ринку праці, пов’язані з низькими економічними стимулами до
офіційного працевлаштування працівників, зростанням рівня безробіття та знеціненням
вартості робочої сили. Проте, ключовим моментом є відсутність ефективної системи
контролю та покарання за неофіційне працевлаштування та не оподаткування заробітної
плати.
4. Недосконале грошово-кредитне регулювання, яке полягає в непрозорому
рефінансуванні комерційних банків та встановленні гнучкого валютного курсу, надмірна
активність держави на позичковому ринку, випуск державних облігацій для поповнення
державного бюджету, що сприяє концентрації капіталу навколо спекулятивних операцій та
підвищенню процентних ставок, надмірний обсяг грошової пропозиції, що не відповідає
реальним потребам економіки і має дефляційні або інфляційні наслідки.
5. Недосконалість бюджетної системи, низький контроль за використанням
бюджетних коштів, хронічний бюджетний дефіцит, що обумовлює безперервне зниження
державних витрат, руйнування соціальної, правової та оборонної інфраструктури і майже
безперервну інфляцію.
6. Високий рівень монополізації внутрішнього ринку. Так, за даними
Антимонопольного комітету у 2011 р. із загального обсягу реалізованої продукції в Україні
лише 49,8% продукції реалізовувалося на ринках із конкурентною структурою. Найбільш
монополізованими є окремі галузі паливно-енергетичного комплексу, галузі транспорту та
зв’язку, житлово-комунального господарства [3].
7. Недосконалість судової та правоохоронної системи, відсутність чіткої державної
програми боротьби з організованою злочинністю, в тому числі і в економічній сфері, низький
рівень довіри населення до судових та правоохоронних органів та недієвість організаційноінституціональних механізмів антикорупційного законодавства.
8. Корумпованість державних владних структур, контрольних служб (податкової
інспекції, санітарно-епідеміологічного контролю, пожежної безпеки тощо), в яких
спостерігається зрощення бізнесу та влади, лобіювання власних інтересів суб’єктами
господарювання у державних інстанціях.
9. Відсутність інвестиційної альтернативи «тіньовому» капіталу, яка виражається у
вигляді формування більш ефективних форм економічної діяльності, що забезпечують
виживання господарюючих суб’єктів у кризових умовах.
10. Рівень загальної злочинності. Кримінальне середовище є одним з основних базисів
економічної злочинності та невіддільним від тіньової економіки тощо.
З огляду на вище зазначене, вважаємо помилковим підхіл, який передбачає, що
основні проблеми та причини тіньових процесів (ухилення, несплата та ін.) криються лише в
суб’єктах господарювання, тим самим виключаючи недоліки діючої системи державного
регулювання економіки. З позицій державного управління важливими факторами, що
обумовлюють збільшення масштабів тіньової економіки, є: нездатність держави забезпечити
конструктивне реформування економічних відносин і сформувати цивілізовану соціальноорієнтовану ринкову економічну систему; непідготовленість населення та господарюючих
суб’єктів до цивілізованої та законослухняної діяльності в умовах формування ринкових
відносин; низька ефективність роботи контролюючих органів у сфері економічної діяльності;
прорахунки у діяльності правоохоронних органів; цілеспрямована діяльність злочинного
світу, яка переслідує у сфері економіки свої специфічні корпоративні інтереси [4].
Як наслідок, існуючі причини виникнення та розвитку вітчизняної тіньової економіки
проявляються у формі: приховування прибутків юридичних та частини доходів фізичних
осіб від оподаткування; нелегального експорту капіталів і товарів, орієнтація на експорт
сировини; усеохоплюючої корупції; нелегального виробництва товарів і послуг (низької
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якості) та їх реалізації; розкрадання державної власності, зокрема у процесі приватизації;
шахрайства у фінансово-кредитній сфері; кримінальної діяльності економічних суб’єктів
(наркобізнес, розкрадання і грабежі, рейдерство тощо); штучного заниження фіксованих та
регульованих цін на товари й послуги через застосування «тіньових» цін [5].
Незважаючи на те, що тіньова економіка підживлює своїми ресурсами легальну
(офіційну) виконуючи конструктивно-стабілізуючу функцію, що полягає в зниженні глибини
трансформаційного спаду, нівелюванні виникаючої диференціації доходів, зниженні рівня
безробіття та пом’якшенні небажаних соціальних протиріч (наприклад, неформальна
зайнятість полегшує матеріальне становище малозабезпеченого населення, забезпечує
соціальну нішу для людей, які не можуть реалізувати себе в офіційних структурах),
виконанні ролі оптимізатора господарської діяльності в умовах кризової ринкової
інфраструктури та забезпечує її потенційне економічне зростання, проте, в цілому, негативні
чинники впливу тіньової економіки на суспільство превалюють. З цього погляду можна
виділити такі дестабілізуючі напрями даного феномена:
1. Перерозподіл національного доходу на користь паразитичного споживання
відносно малочисельних привілейованих груп (бюрократів, мафії), зменшення добробуту
суспільства в цілому.
2. Деформація податкової системи, яка проявляється у нерівномірності податкового
навантаження і скороченні витрат бюджету.
3. Дезорганізація, яка полягає у відсутності організованості у виробничих процесах в
офіційній економіці й перешкоді у створенні нормально працюючих, «здорових»
економічних організацій. Дійсно, тіньова діяльність знижує керованість працівників,
послаблює їх трудову мотивацію, часто призводячи до їх декваліфікації, і, в підсумку, може
викликати дезінтеграцію колективу та виробництва.
4. Дестабілізація, що полягає у зниженні конкурентоспроможності економіки у
зв’язку з вилученням із легального виробництва значної частки коштів, і зниженні обсягу
інвестицій та оборотних коштів. У сукупності зі зменшенням фонду робочого часу це
призводить до різкого зниження обсягу ВВП порівняно з його потенційної величиною [6].
5. Асоціальна функція, що припускає розмитість принципів соціальної поведінки,
коли не працює механізм заохочення за дотримання соціальної норми і покарання за її
порушення та підрив господарської етики.
6. Соціальна незахищеність. Тіньова економіка стала однією з причин скорочення
доходів бюджету й відповідно фінансування державних програм та інститутів, а значить невиконання державою соціальних програм, зобов’язань перед населенням, де висока
соціальна ціна реформ посилюється неефективною соціальною політикою.
7. Вплив на кредитно-грошову сферу проявляється в деформації структури платіжного обороту, стимулювання інфляції, деформації кредитних відносин і збільшенні
інвестиційних ризиків, нанесенні збитку кредитним інститутам, інвесторам, вкладникам,
акціонерам, суспільству в цілому.
8. Виключення довгострокового інвестиційного розвитку тісно пов’язано з диспропорціями в структурі економіки.
Результати дослідження причинності процесів тінізації економіки країни є, безумовно,
цінними з точки зору можливостей їх впливу, створення необхідних передумов для
подальшого розвитку стратегії детінізації. Формування державної політики детінізації має
здійснюватися не лише з метою оздоровлення та зростання її економіки, а й для зміцнення
держави в контексті її економічної та національної безпеки за умов європейської інтеграції,
вступу до СОТ тощо.
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UKRAINIAN GENDER POLICY AT THE STAGE OF TRANSFORMATION
CHANGES
The article considers the condition of gender policy. The main gender experience in Ukrainian and European
policy has been presented. Urgent problems of gender regulation have been revealed and discussed.
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In the ХХI century gender equality was a priority policy area of the world development. Due
to Ukrainian legislation, gender equality is defined as the equal legal status of men and women and
equal opportunities for its realization, which allows persons of both sexes to participate equally in
all spheres of society. So equal rights for women and men mean the absence of privileges or
restrictions based on sex. And equal opportunities for women and men – are equal conditions for
the realization of equal rights for women and men.
At the international level to the number of international acts of the discrimination’s
prohibition are [1]:
Declaration of fundamental rights and freedoms;
Charter of Fundamental Social Workers Rights and the Charter of Fundamental Rights,
provided at European Union level;
European Convention of Human Rights Protection (within the Council of Europe);
The Inter-American Convention of Human Rights;
African Charter on Human and Peoples' Rights;
Convention of Human Rights Protection and Fundamental Freedoms of the Commonwealth
of Independent States (CIS);
number of other acts, aimed at special protection for the most vulnerable groups of people.
State gender policy, is an activity (or inactivity in case of the conscious absence of such a
policy) of public institutions, aimed on the direct or indirect implementation on ensuring equal
rights, freedoms and opportunities for women and men, gender democracy statement and the
formation of gender culture in society.
State gender policy can be understood as a strategic state activity, carried out by joint
action of all stakeholders in order to provide equal opportunities for women and men in the use of
guaranteed rights and freedoms, creating conditions for self-identity and it’s a component
integrating all areas of state personnel policy [2].
Ukraine has a number of international obligations that must fulfill, including the respect of
equal rights and opportunities for women and men. Due to the Millennium Development Goals [3],
set at the UN Millennium Summit in September 2000, which were binding till 2015, Ukraine
among six of their goals defined also «gender equality providing».
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As part of this goal task №1 till 2015 was to ensure gender ratio of at least of 30 to 70 of a
particular sex in representative bodies and high-level executive power, and the task №2 was to
reduce the gap in incomes between women and men till 2015. These objectives are intended to
ensure gender equality in politics and at the Ukrainian labor market.
Ukraine nowadays has two specific problems in the field of gender relations and identified
specific metrics for their solution. As of 2016, in particular, there should be at least 30% of women
in the Verkhovna Rada, which is sounds unrealistic without introducing special temporary
measures, such as gender quotas.
Other important Ukraine’s commitments concerning ratification in 1980 famous
international document regarding providing women's rights – the United Nations Convention on the
Elimination of All Forms of Discrimination against Women (CEDAW) [4]. Ukraine is obliged
periodically (every four years) to report the Committee on the implementation of the Convention
obligations about performance of their duties. The results of previous National and Alternative
report of the Convention on Elimination of All Forms of Discrimination implementation in Ukraine
have been noted that the issue of equal rights and opportunities for men and women in Ukraine are
contradictory.
From the one side, Ukraine made real steps for creation a mechanism of the proving rights
and freedoms of women due to the general international standards of human rights. From the other
side, our country is at the stage of ideology and economics transformation in the sphere of sex
conditions in society due to the international tendencies of development.
However, over the past decade, researchers conducted a gender fundamental scientific work,
revealing the social nature of gender, refuting the thesis of innate subordination of women, their
biological inability to make decisions, deal management activities, including in the public
administration. But for now in this sphere in Ukraine is most pronounced relay of the male power.
Nowadays in Ukraine there are obvious factors of providing advantages that men have when
entering the power structure and managerial positions: traditionally established male dominance in
executive power structures and managerial positions; economic foundations – ownership and
management of the economy are in the hands of men; the limitations of gender ideology in the male
population of the country; the executives’ limitations in gender and political views of a large part of
women's organizations; traditional views of a large part of Ukrainian human potential on the
private woman and public man.
Gender politics in the Ukrainian system is aimed at ensuring balanced participation of
women and men in decision-making to facilitate the formation of a new outlook on the role of
women in management and therefore strengthening gender equality. And as stated in the Strategy of
personnel policy for the years 2012-2020, gender equality is one of the priorities of state personnel
policy implementation.
According to the Report of the global gender gap in 2016 (Global Gender Gap Report 2016)
[5], provided by the World Economic Forum, Ukraine occupies 69th place (for comparison – in
2012 Ukraine took 64 position among 144 countries of the world) on the largest gender gap in four
critical areas of inequality between men and women: economic participation and opportunity,
educational attainment, political empowerment and health sphere (Table 1). Moreover, of the four
indicators, the worst place (107 seats) Ukraine took for political empowerment.
Table 1
Ukrainian position in Global Gender Gap Index (comparison of indexes in 2006 and 2016) [5]
Rank to compare
Key Indicator
2006 (out of 115 countries) 2016 (out of 144 countries)
Global gender gap index
48
69
Economic participation and opportunity
24
40
Educational attainment
26
25
Health and survival
40
1
Political empowerment
97
107
57

The Global Gender Gap Index reveals that all countries can do more to close the gender gap.
Across the Index, there are only five countries that have closed 80% of the gap or more. In addition,
there are 64 countries that have closed between 70% and 80% of their gender gap. A further 65
countries have closed between 60% and 70%, while 10 countries have closed between 50% and
60%. In 2016, no country had closed less than 50% of their overall gender gap. However, there is
wide variety in progress on closing the gender gap in every world region, with both success stories
and underperforming countries in each.
1. Economic Participation and Opportunity [6].
Female, male labor force participation rate, age 15-64 (%). Measures the proportion of a
country’s working-age population that engages actively in the labor market, either by working or
looking for work. Labor force data doesn’t take into account workers employed abroad. The dataset
includes data as reported and ILO estimates for missing data.
2. Educational Attainment [6].
Female, male literacy rate (%): Percentage of population aged 15 years and over who can
both read and write and understand a short simple statement on his/her everyday life.
Female, male net primary education enrolment rate (%): Total number of students in the
theoretical age group for primary education enrolled in that level, expressed as a percentage of the
total population in that age group.
Female, male net secondary education enrolment rate (%): Total number of pupils or
students in the theoretical age group for secondary education enrolled in that level, expressed as a
percentage of the total population in that age group.
Female, male tertiary gross enrolment ratio (%): Total enrolment in tertiary five-year age
group starting from the official secondary school graduation age. Tertiary gross enrolment data
should be examined within the context of a country structure regarding military service as well as
propensity of students to seek education, regardless of age, expressed as a percentage of the
population of the abroad.
3. Health and Survival [6].
Sex ratio at birth (%): Refers to the number of boys born alive per 100 girls born alive. Data
is converted to a female-over-male value.
Female, male healthy life expectancy (years): Average number of years that a person can
expect to live in full health, calculated by taking into account years lived in less than full health due
to disease and/or injury.
4. Political Empowerment [6]
Women in parliament (%): Percentage of women in the lower or single house. Source is the
Inter-Parliamentary Union, Women in National Parliaments.
Women in ministerial positions (%): Percentage of women holding ministerial portfolios.
Some overlap between ministers and heads of state that also hold a ministerial portfolio may occur.
Years with female head of state (last 50 years): The abbreviation “female head of state’ is
used to describe an elected female head of state or head of government.
The specificity of problems in the field of gender policy is in the condition of
transformational change consist in implementation of constructive action on gender equality in
government and managerial positions, which provides:
realization of the rights and freedoms for women and men and equal opportunities in the
exercise of those rights and freedoms;
guarantee equal social status of men and women;
creation of equal conditions for self-realization, leadership development and acquisition of
human social status according to the needs, interests and abilities of women and men;
recognition that should be taken into account the specific interests of women and men in the
programs and projects development;
fair treatment of women and men and to the evaluation of their performance;
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ensuring equal opportunities for women and men to the political, social, economic and
cultural development contribution;
guaranteeing the rights of access of men and women to the economic and social resources
distribution;
promoting the development of partnerships between women and men based on the principles
of democracy;
creation of prerequisites of gender balance in the state personnel system, especially its
management structure.
Thus, we can conclude that without gender equality that makes sense from an economic,
social and political points of view, sustainable development today seems impossible. The increase
in the economically active population by increasing the participation of women in all spheres of
society, using the potential of both sexes contributes to economic growth and sustainable
community development. Gender equality is a purely economic sense, as a country that does not use
the full potential of the population, can’t be successful economically.
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Рассматриваются некоторые аспекты решения проблемы организации и реализации эффективной
инновационной деятельности предприятий в сфере инфокоммуникации в современных условиях: выделены
факторы, обеспечивающие быстрое развитие сферы инфокоммуникаций, уточнено толкование понятия
«инфокоммуникации», сформулированы несколько новых положений, которые могут быть использованы
предприятиями инфокоммуникаций при организации и реализации инновационной деятельности.
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ориентация на новые идеи, сетевая организация.

Постановка проблемы. Современная практика бизнеса показала, что сфера
инфокоммуникаций быстро развивается благодаря успешному использованию новейших
технологий, что обеспечивает непрерывный рост производительности труда и,
соответственно, прибыли, и позволяет предприятиям сферы непрерывно обновлять
ассортимент продукции, предлагать рынку инновационные конкурентоспособные товары и
услуги. Конвергенция информационных и коммуникационных технологий способствовала
возникновению и быстрому росту нового сегмента экономики – экономики
инфокоммуникационных услуг. Новые инфокоммуникационные услуги сделали возможным
более эффективное удовлетворение непрерывно растущих потребностей людей в
разнообразной информации и современных информационных продуктах, которые возникают
у них в процессе экономической и иной деятельности [1, 2, c. 27]. Инновационная
деятельность предприятий в сфере инфокоммуникаций является тем двигателем, который
обеспечивает развитие этой сферы. Однако этот вид деятельности в сфере
инфокоммуникаций Украины сравнительно мало исследован. В то же время изучение опыта
развития сферы инфокоммуникаций в последние годы, в особенности инновационной
деятельности предприятий данной сферы, может быть полезно и ученым, и практикам всех
отраслей экономики. Это обуславливает актуальность данной проблемы и, соответственно,
темы данной статьи.
Анализ последних исследований и публикаций. Отдельные аспекты данной
проблемы рассмотрены в монографиях [2, 3]. В монографии [2] предложено современное
толкование понятия «инфокоммуникационные услуги» [2 с. 26-27], представлена и
обоснована модель системы рынков инфокоммуникационных услуг и их взаимодействия
[2, с. 94-91], изложено основное содержание и определено понятие «инновационная
деятельность предприятия» [2, с. 191-194]. В монографии [3] исследовано становление
рынков
инфокоммуникационных
услуг,
современная
структура
рынков
инфокоммуникационных услуг [3, с. 19-26], уточнено содержание понятия
«инфокоммуникации» [3, с. 41-42]. Экономическая деятельность в отрасли
инфокоммуникаций рассмотрена в книге профессора Кузовковой Т.А. и ее соавторов [4], а
также в ряде статей, опубликованных в 2014-2016 гг. в трудах СКФ МТУСИ [5]. Некоторые
аспекты разработки и реализации инновационной стратегии для предприятий
инфокоммуникаций на базе реализации современной концепции ориентации бизнеса на
новые идеи отмечены в статье [6]. Возможные направления решения данной проблемы также
частично освещены в доступных интернет-источниках. Однако реальная ситуация на рынках
инфокоммуникационных услуг в последнее время быстро изменяется, что непосредственно
влияет на инновационную деятельность предприятий. Данные изменения еще не отражены в
имеющихся публикациях.
Формулирование цели статьи. Исследуемая проблема многогранна. Авторы
определили основной целью статьи изложить результаты исследований некоторых аспектов,
относящихся, в основном, к организации и реализации инновационной деятельности:
выявление факторов, обеспечивающих быстрое современное развитие сферы
инфокоммуникаций; уточнение толкования понятия «инфокоммуникации»; уяснение
направления ориентации инновационной деятельности предприятий инфокоммуникаций;
формулирование некоторых научных положений, которые могут быть использованы
предприятиями инфокоммуникаций при организации и реализации инновационной
деятельности.
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Изложение основного материала исследования
Современная сфера инфокоммуникаций быстро развивается под воздействием двух
основных факторов.
1. Конвергенция информационных и коммуникационных технологий в изготовлении
инновационных продуктов, которые не существовали и не могли существовать ранее, –
инфокоммуникационных услуг. Новые инфокоммуникационные услуги сделали возможным
более эффективное удовлетворение непрерывно растущих, в условиях информационного
взрыва, потребностей людей в разнообразной информации и информационных продуктах,
которые возникают у них в процессе экономической и иной деятельности.
Инфокоммуникационные услуги обладают гибкостью, мобильностью, гарантированным
качеством и быстрым обновлением содержания и технологий производства и распределения.
Спрос на инфокоммуникационные услуги непрерывно растет [3, с. 42-43].
2. Развитие и глобальное расширение всемирной сети Интернет. В Интернете
информационные и коммуникационные технологии выступают как единое целое, что
позволяет потребителю получать непосредственно на свой терминал готовый
информационный продукт, в котором могут быть соединены и данные, и аудио, и любая
мультимедиа. Глобальные сервисы интернет-компаний, работающих в Сети (Google, Apple,
Skype, Яндекс, Mail.ru Group и многие другие), предоставляют голосовую и видеосвязь,
мультимедиа, обмен данными и другие информационные продукты в режиме реального
времени без ограничений по пространству и времени при сравнительно небольшой
стоимости [3, с. 42].
Инфокоммуникации становятся основной, определяющей развитие государства,
структурой. Современные инфокоммуникации – это сетевая инфраструктура государства,
объединяющая
все
имеющиеся
виды
коммуникаций:
интернет-коммуникации,
телекоммуникационные, мобильные, компьютерные и другие коммуникационные сети,
которые могут использоваться для доставки потребителям необходимых информационных
продуктов в любую точку Планеты. Современные инфокоммуникации работают в режиме
реального времени. Уровень развития инфокоммуникаций в государстве характеризует
степень сетевой готовности страны к вхождению в формирующееся глобальное
информационное общество [3, c. 42].
Современная сфера инфокоммуникаций имеет глобальную сетевую структуру,
которая объединяет в единую сеть всех участников процесса созидания, транспортирования
и потребления инфокоммуникационных услуг: потребителей (предприятия, организации,
службы, корпоративные и индивидуальные потребители и другие); производителей
(интернет-компании,
предприятия-производители
информационных
продуктов,
предприятия, тиражирующие информационные продукты, предприятия посредники,
предприятия средств массовой информации и другие) и предприятия коммуникаций
(традиционные операторы телекоммуникаций: фиксированной связи, мобильной,
спутниковой и других видов связи, операторы кабельного телевидения; интернетпровайдеры, операторы контента, другие предприятия и организации). Сетевой организации
свойственна высокая результативность, она способна обеспечить эффективное
взаимодействие производителей, посредников и потребителей и быструю адаптацию
организации к изменениям во внешней среде. Предприятия инфокоммуникаций доставляют
информационные продукты с помощью собственных коммуникационных средств и
глобальных коммуникаций сети Интернет непосредственно потребителям [7].
Инфокоммуникационные рынки являются глобальными (современный интернетпользователь имеет доступ к продукции любой компании практически любой страны). В
сфере инфокоммуникаций приоритетным спросом пользуются инновационные (ранее не
существующие) продукты и продукты-новинки. Поэтому инновационная деятельность
предприятий инфокоммуникаций может и должна быть ориентирована на новые идеи [6].
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Концепция бизнеса ориентации на новые идеи предполагает разработку
инновационного товара, еще не известного потребителям, позиционирование его как бренд,
разъяснение потребителям, как его использовать, и приложение максимума маркетинговых
усилий для стимулирования спроса. Данная концепция отвечает возможностям современных
предприятий инфокоммуникаций [3, c. 202].
В доступной литературе предложено много разнообразных методов, методик
творческой генерации новых идей. Реализацию инноваций, которые базируются на новых
идеях, изучает специальная отрасль знаний – инновационный менеджмент, см., например [8,
9]. Созидание видоизмененных товаров, удовлетворяющих потребности, не охваченные в
настоящее время существующими товарами, изучает латеральный маркетинг [10].
В исследованной авторами литературе содержится множество рекомендаций по
организации инновационной деятельности предприятий на конкурентных рынках.
Нетрадиционные рекомендации содержатся в [11]. Анализ этих рекомендаций позволил
авторам сформулировать несколько новых положений, которые могут быть использованы
предприятиями инфокоммуникаций при организации и реализации инновационной
деятельности в современных условиях и в ближайшем будущем.
1. Инновационная деятельность обычно ориентируется на предпочтения
потребителей. Предприятия стремятся предлагать рынку товары с потребительской
ценностью, приобретая которые потребитель испытывает чувство удовлетворения. В то же
время рынки в сфере инфокоммуникаций перенасыщены продукцией очень высокого
качества, потребитель может быть удовлетворен, приобретая продукцию любого
предприятия. Инновационная деятельность должна обеспечить производство продукции,
приобретая которую потребитель не просто удовлетворен, а будет испытывать радость и
восторг. В этом случае продукция предприятия может быть высококонкурентоспособна.
2. Персонал предприятия, занимающийся инновационной деятельностью, должен
быть заинтересован в обеспечении производства конкурентоспособной продукции, которая
имеет вышеуказанные качества. Высшая степень заинтересованности может быть обеспечена
тогда, когда занимающиеся этой деятельностью специалисты полностью удовлетворены
своей работой и испытывают гордость от достигнутых результатов.
3. Современные инновации возникают с все более возрастающей скоростью, те идеи,
которые были актуальными «вчера», «сегодня» могут быть устаревшими. Персонал,
занимающийся инновациями, должен непрерывно исследовать свой и смежные сектора
информационной среды сети Интернет.
4. Непрерывно изменяется конкурентная среда на инфокоммуникационных рынках,
появляются новые (в основном, молодые) ловкие конкуренты, способные использовать
нетрадиционные инструменты конкуренции, которые работают быстрее, используют более
качественные технологии более позволяющие выпускать продукцию с меньшими затратами.
Интеллект персонала (его возраст) и его непрерывное совершенствование становится все
более актуальным.
Вывод. Современная инновационная деятельность предприятий в сфере
инфокоммуникаций должна учитывать изменения, которые происходят на глобальных
рынках инфокоммуникационных услуг: непрерывно изменяется конкурентная среда,
инновации также совершенствуются с высокой скоростью. Существенно повышаются
требования к персоналу предприятия, который занимается инновационной деятельностью.
Реализация предложенных в данной работе научных положений может способствовать более
эффективной адаптации инновационной деятельности к конкретным условиям
инфокоммуникационных рынков.
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THE PROBLEM WITH THE REFUGEES – A CHALLENGE TO BULGARIA
The immigration policies of many nations are in crisis. The last decade of the twentieth century and the first
decade of the twenty-first century will be characterized as the "era of migration." Every day, the migration is becoming
a global player in the development of the international relations, while the traditional distinctions between the
categories of migrants are no longer relevant. The rise and evolution of racism can not be explained by cyclical factors
or ideological, it is necessary to seek their relationship in the deep social changes during the last 20 or 30 years. There
is still no a unified European philosophy about solving the problem of the migration crisis faced by the EU. A feeling of
insecurity has been growing in the ordinary citizens due to the globalization and the crisis in Europe. Globalisation has
led to imbalance in the religious and social inequalities in the world. There is no protection over the personal security.
A huge refugee wave, caused by the military conflict in the Middle East and North Africa, is being directed in
the recent years to the European continent, choosing the Balkan route. Bulgaria is a part of the Balkan route, but
somehow remains off the main route – The West Balkan route, becoming a transit corridor on the way of the refugees to
the Western and Central Europe. A number of factors have defined our country as a transit corridor and determine the
mood of the local population to the refugee flow.
Key words: refugee flow, Balkan route, intercultural contradictions.

For the refugees, Bulgaria, among all the Southeast European countries is just a transit
corridor towards Central and Western Europe. Our country remains off the main route of movement
of refugee flows – the Western Balkan route, running from Greece via Macedonia and Serbia to
Central Europe. Why it is preferred just the Western Balkan way:
• It is more direct, more "worked" - both the refugees themselves and, above all by the
traffickers;
• Macedonia and Serbia are not members of the EU. Difficult and inefficient turns up to be
the finding of a single pan-European approach to regulating intake, especially in its early stages;
• Bulgaria and Romania are not Schengen members, i.e. what is absent, that is the ability to
move from Greece to Western Europe without leaving the Schengen area.
• Bulgaria applies more stringent and restrictively to the illegal refugees, which creates a
general attitude of avoiding routes through the country as being more risky;
• The direct crossing of illegal refugees from Turkey in Bulgaria is relatively low in terms of
quantity as well as the fact that it involves crossing the entire territory of Turkey and in view of the
fact that the security of thousands of Greek islands is practically impossible, unlike the land around
the Turkish -Bulgarian border, making the route through Greece preferred;
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• In a geopolitical plan the bilateral relations between Greece and Turkey, as well as the
priorities and interests of the United States to maintain security in the region, also contribute to
limiting the flow through Bulgaria and directing them mainly in Greece.
All these circumstances have limited the levels of illegal migration in Bulgaria to relatively
low values incompatible with those of the parties to the main route through the Western Balkans.
According to official data of the State Agency for Refugees at the Council of Ministers, the number
of foreign nationals who sought protection in the last four years (since the beginning of the Syrian
crisis) marks a sharp increase. /See Table. 1/
Table 1
Foreign nationals sought protection between the year 2012-2015
Year
Sought protection
2012
1387
2013
7144
2014
11081
2015
20391
Source: SAR to MC

Nevertheless, these figures are among the lowest for countries outside EU borders to the
south and southeast. These data of the State Agency for Refugees confirmed the transit status of
Bulgaria in terms of refugee flows. Of the total in 2013., a refugee status has been given to 183
people, humanitarian status - 2279 and 354 persons received refusals. The figures for 2014 are
respectively 5162, 1838 and 500, and for 2015 - 4708, 889 and 623 persons. /See Table 2/.
Table 2
Foreign nationals seeking asylum in Bulgaria
Year
Awarded refugee status
Humanitarian status
Refused status
2013
183
2279
354
2014
5162
1838
500
2015
4708
889
623
Source: STA

It should be recognized that these figures do not reflect the number of refugees wish to
remain permanently in the country, which in the words of the Prime Minister are 2 people.
According to the latest data accommodation centers of the State Agency for Refugees are filled only
15%.
According to the distribution of refugees passing through Bulgaria, by country of origin in
the first place are the refugees from Syria, followed by those from Afghanistan, Iraq and stateless
people (undocumented, fled from areas of conflict, stolen or destroyed handwritten documents). 1
For the same period the percentage of women and children among the refugees is around 40% for
both groups, while that of women is less than 20%. According to educational background than 80%
of them have no education, with primary or such, while about 5 percent are university and college
education. 2
According to a report from the Ministry of Interior in March 2016 analyzing the traffic only
of the illegal migrants, in 2015 their number was close to 8,500 people, virtually all of them have
tried to transit through Bulgaria and moved on the route from the Bulgarian - Turkish to the
Bulgarian-Serbian border. Unlike the data reporting the sought protection of foreign citizens in
Bulgaria, according to the Interior Ministry, the profile of illegal migrants is much more specific:
they are primarily economic, mainly from Iraq and Afghanistan, predominantly men (more than
half of the total number) between 18 and 34 years. 3
The report of the Interior Ministry pays more attention on the security risks in the country
generated by the refugee flow. A major point in this report are forecasts for the creation of networks
1

Durzhavna agenciya za bezhantsite, I, II, 2016
Durzhavna agenciya za bezhantsite, I, II, 2016
3
Ministry of Internal Affairs report, March, 2016
2
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of traffickers and turning the refugee crisis into a profitable business. Only in 2015 in Bulgaria there
have been arrested 411 traffickers (including foreign nationals). It turns out that the legal penalties
for such offenses are too low and do not help to curb the phenomenon.
On the background of the refugee crisis in Europe the data shows that Bulgaria remains far
away from the main refugee flows. Clear enough is the idea of the place of Bulgaria in the routes of
the illegal migration which is contained in the data of the International Organization for Migration
and which informs more than 1 million refugees coming into Europe by sea in 2015 and only 35
000 - by land. According to calculations by"Frontex" during 2015 in Europe there have entered
more than 1.8 million migrants. Half used the Eastern Mediterranean route, nearly 800,000 later
continued in the Western Balkans. These estimates include both refugees and economic migrants
who have entered legally and illegally in Europe. Official data of "Eurostat" shows 1.25 million
refugees seeking asylum in Europe in 2015 4.
Public attitudes towards refugees in Bulgaria
At the request of the Institute for Economics and International Relations and "Foundation"
Friedrich Ebert "pollster" Sova Harris' place representative national survey of public attitudes
towards refugees. The survey was conducted among 1000 people between 20 to 28 February 2016
and is representative of the adult population of Bulgaria. It does not reflect any changes in public
attitudes after achieving a negotiated agreement in March between the EU and Turkey, which aims
to reduce the refugee pressure, respectively - have reflected on public sentiment in Bulgaria.
The main objectives of the study included obtaining an objective picture of the attitude of
the country towards refugees - both to the problem as a whole, as well as a treatment to the refugees
as people. Key answers that the survey sought to obtain were related to issues of the extent fears of
a refugee wave develop into xenophobia; differences in religion or ethnicity are more important in
determining the position on the issue; are there any real feelings for the transfer of public attitudes
towards refugees in national attitudes toward different ethnicity and religion and to generate internal
faults on these lines in Bulgarian society, similar to the processes in Western Europe. The project
also aims to analyze and Bulgaria's policy on the issue of refugees, the measures taken by the
Bulgarian authorities and the effect of pan-European approaches and solutions on risks to national
security.
In Bulgaria the treatment to the refugees and to the migration problem as a whole is not
unequivocal. According to the survey nearly 47% of people believe that the EU should help to
refugees seeking refuge on its territory. The most frequently touted argument is accounting the
public opinion that:
• Together with the refugees there in Europe come terrorists;
• Bulgaria is a poor country and can not allocate funds for the refugees;
• Refugees are dangerous and pose a threat to national security;
• The refugees pose a threat to the EU economy;
• The refugees have no place in Europe and should seek refuge in the nearest peaceful
country in their region.
• Refugees are people with a different mentality, a different religion and most of them
could not accept the European values and behavior patterns, they could be integrated into the
European community;
• Their presence increase the risk of spread of Islam in Europe 5.
In turn, 28% of the adult Bulgarian citizens consider that the EU should help refugees
seeking asylum in Europe:
• Nearly half the people thought that way, consider it a manifestation of humanity to help
refugees as they are people in trouble, escaping from war, "living people have the same needs and
rights as us"; "We have to help if we are people."
4
5

Eurostat
http://www.mediapool.bg/sova-haris, Spored 60 % ot bulgarite bezhantsite sa zaplaha za natsionalnata sigurnost
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• About a quarter of people believe that the EU should help refugees seeking asylum on
its territory, share the view that there is still a need for restriction of the wave of migration to
Europe - to help only refugees from the war in the Middle east, to help mothers with children and
adults coming from Syria.
The data show that the proportion of people who approve acceptance and assistance to
refugees in Europe is substantial. At the same time, they share the view that the EU must keep strict
migration policy. 57% of the adult population, which is the majority of the inhabitants of the
country are of the opinion that the solution to the refugee problem should be common to all
countries within the EU. 79% of people share the attitude that the EU must help refugees seeking
asylum on its territory and 54% is the share of those who disapprove of it. According to 22% of
people each EU Member State is responsible to seek a solution.
In practice, however, the countries of Central and Eastern Europe are reluctant even to
boycott the program relating to refugees, since the scale of the refugee wave turned the quota
system for distributing refugees in the EU unworkable. According to data from the present study,
the predominant share of skeptical views on Bulgaria's commitment to accept quota refugees.
An interesting fact is that nearly 54% of the adult population of the country do not agree our
country to show solidarity with the EU's decision to accept and take up its quota refugees. Around
77% of people who thought that does not believe that the EU should grant asylum to refugees. In
turn, about 23% think that our country should jointly adopt the EU's decision to accept and take up
its quota refugees. Two-thirds of them share the view that the EU should help refugees seeking
asylum on its territory.
Nearly 81% of adults in the country agree with the statement that you need to build a system
by which to make a selection outside the EU to be authorized in order. At the opposite pole are
approximately 3% of the adult Bulgarian citizens who agree that any refugee who sought refuge in
the EU must be accepted.
The conclusion is that it is necessary strict control, new rules and clear conditions for the
entry of migrants in the EU external borders. Regarding the question of how the refugee wave
affects economic development in Bulgaria, about 78% of the adult population of the country believe
that refugees are a burden on the economy. The opposite opinion is shared by around three percent
of people, according to which refugees could help the development of our economy.
According to 60% of the adult population of the country, refugees pose a threat to the
national security of Bulgaria. At the opposite pole are about 15% of the adult population of the
country. According to them, the refugees pose no threat to national security. 34% of the adult
population of the country perceive refugees as a threat to themselves and say they are afraid of
people with a different religion. Nearly 24% of people say they perceive refugees as a threat to
themselves for fear of people from other different ethnicity. Overall, Bulgaria has established
traditions of tolerance towards different religions. It is assumed that the shared attitudes are
influenced by fear of Islamism hostile to European culture and values such as freedom and equality,
rather than Islam as a religion.
Conclusions: We need an effective migration policy to recognize the root causes of
increased demographic movements. One of them major economic, demographic and social
differences - between North and South and between East and West. In the 90 years they were
projected world population to increase by 90 to 100 million people a year. By 2025, world
population will be almost double, reaching 8mld and 500 million people. Almost every
demographic population growth will occur in developing countries, whose population will increase
to over 7 billion people. Unlike the population in highly developed countries, which will remain
almost unchanged. To use the expected increase in the labor force in developing societies must find
36 million jobs a year, in view of the economic stagnation in many countries does not seem very
realistic.
The summary conclusion that can be drawn is that the refugee crisis at this stage is reflected
primarily in political and psychological terms on Bulgarian society, while the real pressure,
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including the economic and social one remained relatively low in comparison with other European
countries, especially those from South and Southeast Europe. Here, of course, should not be ignored
financial costs of preventive measures on the Bulgarian-Turkish border, to the reassignment of
serious human resources mainly from the Ministry of Interior Affairs to the border, and the means
to create a comprehensive organization concerning the accommodation and the stay of refugees,
which the state makes in the last few years.
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ECONOMIC THEORIES OF MIGRATION6
Migration is so extensive and diverse phenomenon that there is no single theory of migration that would
explain it. There are several theories which may be linked, or are eliminated. Various empirical studies of migration
gives agree with each of them, because the causes of migration can vary from one migratory wave to and from state to
state. In the present paper clarifies some previously known migration theory by D. Massey. In examining the first,
neoclassical theory are interesting differences in salaries between countries, as well as the unemployment rate, in order
to determine the expected income from migration for potential migrants. When examining the new economics of
migration are interesting remittances that migrants send to their home countries. The migration is higher, thus
confirming our assumption that migrants emigrate to reduce risk in their home. Dual migration theory assumes in its
defense that the migration waves are caused by certain "recruitment" program. Thus, the migration is not caused by the
supply, but demand. World system theory assumes that migration is caused by changes and developments in the world
economy. In order to confirm this theory will be a presumption that the capital flows in the global market opposite
direction of labor.
Keywords: theory of migration, migration, labor market

ÚVOD
Súčasná globalizácia dáva priestor pre vznik rôznych politických blokov za účelom zvýšenia
ekonomického rastu a ekonomickej úrovne. Jedným z nástrojov pre toto zvýšenie je tiež voľný
pohyb osôb na danom území. Prispieva k zvýšeniu ekonomickej úrovne tým, že prerozdeľuje
ľudské zdroje do oblastí, kde sú potrebné. Znižuje bariéry pre vstup na tieto trhy. Predmetom tohto
príspevku je pracovná migrácia v rámci Európskej únie. Vznik politických blokov ako je EU
podporuje mobilitu občanov medzi štátmi.
Medzinárodnú migráciu definujeme ako pohyb obyvateľstva medzi jednotlivými štátmi.
Podľa definície sa jedná o pohyb osôb, skupín alebo väčších celkov obyvateľov v geografickom a
sociálnom priestore, spojený s prechodnou alebo trvalou zmenou miesta pobytu. Príčiny, ktoré vedú
jednotlivých členov spoločnosti k tomu, aby emigrovali do iného štátu a zapríčiňovali tento
medzinárodný pohyb sú rôzne. Migrácia je natoľko rozsiahly a rôznorodý jav, že neexistuje jedna
teória migrácie, ktorá by ho vysvetľovala. Existuje viacero teórii, ktoré môžu byť navzájom
prepojené, alebo sa vylučujú. Rôzne empirické štúdie migrácie dávajú za pravdu každej z nich,
pretože príčiny migrácie sa môžu líšiť od jednej migračnej vlny k druhej a od štátu k štátu.
V predloženom príspevku objasníme niektoré doteraz známe teórie migrácie podľa D. Masseyho.
Neoklasická ekonómia tvrdí, že medzinárodná migrácia je spôsobená v geografických
rozdieloch v ponuke a dopyte po práci. Štáty s veľkým množstvom pracovnej sily v porovnaní s
kapitálom majú nízke mzdy, a štáty s malým množstvom práce oproti kapitálu majú mzdy vyššie.
Výsledný diferenciál v mzdách spôsobuje migráciu obyvateľstva zo štátov s nízkymi mzdami do
štátov s vysokými mzdami. Výsledný diferenciál v mzdách zostane na úrovni transakčných
nákladoch. Presun kapitálu prebieha v opačnom smere ako presun pracovnej sily. To znamená, že
medzinárodná migrácia je spôsobená rozdielmi v mzdách medzi štátmi a keď sa tento rozdiel
dostane na úroveň transakčných nákladov, tak sa proces migrácie ukončí. Medzinárodný presun
ľudského kapitálu zodpovedá v rozdieloch v návratnosti ľudského kapitálu, čo môže byť rozdielne
od mzdy. Preto presun vysokokvalifikovanej pracovnej sily môže smerovať opačným smerom ako
presun nízko kvalifikovanej pracovnej sily. Trh práce je trh, ktorý spôsobuje impulz na pracovnú
migráciu. Ostatné trhy na ňu nemajú podstatný vplyv. Táto teória predpokladá, že individuálny
6

"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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pracovník sa rozhodne migrovať, pretože očakáva pozitívny čistý výnos, zvyčajne peňažný.
Migrant berie do úvahy rôzne aspekty. Zameriava sa na príjmy a náklady z migrácie. Do príjmov
zaraďujeme predpokladaný príjem migranta podľa jeho kvalifikácie a pravdepodobnosť získať v
novej krajine zamestnanie. Od týchto očakávaných príjmov odrátame súčasné príjmy v domovskej
krajine a pravdepodobnosť nájsť alebo udržať si zamestnanie v domovskej krajine. Ďalej od tohto
výnosu z migrácie odrátame užitočnosť peňazí zarobených v súčasnosti od tých zarobených v
budúcnosti, a taktiež odrátame transakčné náklady. Medzinárodný presun teda vychádza z
medzinárodných diferenciálov v príjmoch a v mierach zamestnanosti, ktoré určujú očakávané
príjmy z migrácie.
Teória migrácie, ktorú vysvetľuje škola Novej ekonómie migrácie, spochybňuje určité
dedukcie neoklasickej teórie. Za hlavného aktéra rozhodnutia migrácie nepovažuje jednotlivca, ale
určitú skupinu jednotlivcov, napríklad rodinu alebo domácnosť. Niektorí členovia domácnosti
môžu odísť za lepšou prácou do zahraničia, a v prípade zlej finančnej situácie domácnosti poslať
domov remitencie. To platí hlavne pre domácnosti v krajinách s poisťovníctvom veľmi nízko
rozvinutým a neistými sociálnymi zárukami od štátu. Nová ekonomická teória predpokladá, že ak
jeden člen domácnosti, napríklad manžel, emigruje za prácou do zahraničia a za ním emigruje aj
jeho žena, ktorá ale kvôli migrácii prácu stratí, pretože v zahraničí prácu nehľadá, tak aj v tomto
prípade sa môže jednať o racionálne konajúcich jedincov. Je to v tom prípade, keď ich spoločný
príjem v zahraničí je vyšší ako ich spoločný príjem doma. Ekonómovia obhajujúci novú
ekonomickú teóriu tiež tvrdia, že domácnosti posielajú svojich členov do zahraničia nie len kvôli
tomu, aby zvýšili svoj absolútny príjem, ale aby zvýšili svoj relatívny príjem voči ostatným
domácnostiam. Preto je dôležité zobrať do úvahy aj príjmy domácnosti v ich referenčnej skupine. Z
tohto dôvodu môžeme tiež pozorovať väčší podiel na migrácii chudobného obyvateľstva ako
bohatého. Chudobné obyvateľstvo má totiž nižšiu pravdepodobnosť nárastu miezd oproti
bohatšiemu, a keď mzdy bohatšieho obyvateľstva porastú, tak chudobnejšiemu obyvateľstvu
relatívne mzdy poklesnú. Vtedy majú tendenciu niektorí členovia chudobnejších domácností
migrovať za prácou do zahraničia. Rozdiel oproti neoklasickej teórii je teda v tom, že mzdový
diferenciál nie je tak podstatný, pretože domácnosti majú tendenciu migrovať z dôvodu
diverzifikácie rizika pri medzinárodných presunoch. Medzinárodná migrácia neskončí v štádiu kedy
sa mzdový diferenciál dostane na úroveň transakčných nákladov. Migrácia pokračovať môže vtedy,
ak niektoré iné trhy vo vysielajúcich krajinách nefungujú alebo majú určité nedostatky, napríklad
trh poisťovníctva. Ak tieto trhy nefungujú, tak risk z príjmu domácnosti sa zvyšuje. Ten istý
očakávaný nárast mzdy neznamená v domácnostiach rovnaký predpoklad migrácie, pretože rôzne
domácnosti sa nachádzajú v spoločnosti v rôznych príjmových skupinách. Hoci sú rozdielne, tak
obe neoklasická teória ako aj nová ekonomická teória vychádzajú z mikroekonomického základu o
racionalizácii voľby jednotlivca alebo skupiny jednotlivcov. Mimo tieto teórie sa nám vytvorila
duálna teória trhu práce.
Duálna teória trhu práce tvrdí, že migrácia vychádza zo skutočných zmien v dopyte po
práci v moderných industrializovaných spoločnostiach a nie zo strany ponuky. Ekonómovia
obhajujúci túto teóriu tvrdia, že migrácia nie je závislá na „push faktoroch“ 7 vysielajúcich krajín,
ale skôr na „pull faktoroch“ 8 prijímajúcich krajín. Tieto „pull faktory“, ktoré sú základom duálnej
teórie trhu práce, vznikajú podľa teórie zo štyroch dôvodov. Prvým dôvodom je tzv. štrukturálna
inflácia. Tento pojem predpokladá, že mzdy v určitej profesii odrážajú určitý sociálny status
zamestnancov. Keď zamestnávatelia zdvihnú mzdy určitej profesii, napr. zdravotným sestričkám,
lekári tiež začnú požadovať zvýšenie mzdy. V prípade, že zamestnávatelia potrebujú z výšiť počet
pracovníkov pracujúcich na úrovni minimálnej mzdy a v danej ekonomike nie je dostatok
7

Faktory vyvolávajúce migráciu, ktoré vytláčajú migrantov z domovských krajín, napr. nízke mzdy a nezamestnanosť v
domovskej krajine.
8
Faktory vyvolávajúce migráciu, ktoré priťahujú migrantov do prijímajúcich krajín, napr. potreba prijímajúcej krajiny
po zahraničných pracovníkoch.
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ochotných ľudí, zahraniční imigranti poskytujú dodatočné zdroje bez toho, aby zamestnávatelia
museli mzdy zvýšiť. Keby totiž mzdy zvýšili, tak musia zvýšiť mzdy aj ostatným pracovníkom, aby
si rôzne stupne hierarchie pracovnej sily udržali rovnaký sociálny status. Druhým „pull faktorom“
sú motivačné problémy. Táto teória predpokladá, že pracovníci pracujú nielen preto, aby získali
určitý príjem, ale aj preto, aby si udržali určitý sociálny status.
Problém tu dochádza v nízkopríjmovej skupine, pretože tu nie je žiadny status na udržanie a
preto je tu nedostatok motivácie. Keďže v pracovnej sile bude vždy niekto kto bude na spodku
hierarchie, tieto motivačné problémy sa nedajú odstrániť. Preto zamestnávatelia potrebujú obsadiť
tieto pozície pracovníkmi, ktorí pracujú len z dôvodu získania príjmu a sociálny status ich
nezaujíma. Túto podmienku spĺňa väčšina migrantov, minimálne na začiatku ich pobytu v novej
krajine. Navyše migranti sa necítia byť členmi spoločenskej komunity v novej krajine, ale sa cítia
byť členmi komunity svojej domácej krajiny. Vo svojej krajine sú na vyššom stupni hierarchie,
keďže ich nová mzda je vyššia ako minimálna mzda doma. Navyše posielanie remitencií domov im
zvyšuje ich sociálny status. Tretím dôvodom migrácie pri vysvetľovaní duálnej teórie trhu práce je
tzv. ekonomický dualizmus. Ekonomický dualizmus predstavuje rozdiel medzi kapitálovým trhom a
trhom práce. Tieto trhy sa líšia v tom, že kapitál môže ostať nečinný, ale nemôžeme ho vyhodiť. Na
druhej strane prácu môžeme vyhodiť a ďalej už nezamestnávať. Preto vlastníci kapitálu sa snažia
svoj kapitál využiť čo najviac ako sa dá, a podľa toho zamestnávať aj pracovníkov. Pracovníci
zamestnaní v sektoroch náročných na kapitál získavajú množstvo tréningov a školení, aby vedeli z
kapitálom zaobchádzať. Takto sa stávajú aj títo pracovníci sami kapitálom. Pracovníci zamestnaní v
sektoroch náročných na prácu sú náchylnejší na stratu zamestnania, pretože sú ľahko nahraditeľní.
Domáca pracovná sila sa preto snaží zamestnať v sektoroch s väčšou perspektívou a sektory
náchylnejšie na stratu práce ostávajú neobsadené. Medzinárodná migrácia poskytuje zdroje faktoru
práce na obsadenie týchto sektorov. Posledným „pull faktorom“ vysvetľujúcim danú teóriu je
zmena v demografii pracovnej sily. V minulosti vykonávali menej platené práce ženy a
študenti. Odvtedy sa ale veľa zmenilo, ženy sa začali viac zapájať do pracovného procesu.
Zvýšil sa počet rozvodov, čo núti ženy, aby sa samé postarali o seba. Zníženie počtu narodených
detí a predĺženie formálneho vzdelania stiahlo veľký počet študentov z pracovnej sily. Tieto práce
momentálne môžu byť vykonávané prílivom migrantov. Z vyššie uvedených dôvodov vyplýva, že
migranti obsadzujú najmä nízko platené pozície a pozície v
sektoroch, ktoré domáca pracovná sila nie je ochotná obsadiť. Domáca pracovná sila sa
sústreďuje na prácu v lepšie platených povolaniach a pri náraste mzdy je zamestnávateľ nútený
zvýšiť mzdy aj pracovníkom iných povolaní v rámci udržania stávajúceho sociálneho statusu
členov pracovnej hierarchie. Migranti sú motivovanejšia pracovná sila pri danej nízkej mzde.
Migranti dopĺňajú pracovnú silu krajiny v prípade demografických zmien obyvateľstva a s tým
spojených problémov. Keďže dopyt po pracovnej sile vzniká zo štrukturálnych zmien, tak v tejto
teórii nie je dôležitý mzdový diferenciál. Zamestnávatelia majú totiž zámer zamestnať pracovníkov
pri udržaní miezd na rovnakej úrovni. Nízke mzdy v rozvinutých krajinách sa nezvýšia ak sa zníži
ponuka práce migrantov. Ostanú na tej istej úrovni, pretože ich tam udržujú rôzne sociálne a
inštitucionálne mechanizmy. Nízke mzdy sa môžu dokonca v prípade nárastu ponuky práce
migrantov znížiť. Sociálne a inštitucionálne kontroly, ktoré im bránia stúpať im nebránia klesať.
Teória svetového systému nepripisuje medzinárodnú migráciu rozštiepenosti trhu práce
jednotlivých štátov, ale celkovej svetovej štruktúre trhu. Vlastníci kapitálu v bohatých
industrializovaných krajinách investujú svoj kapitál do chudobných krajín, kde je lacná pracovná
sila, pôda, suroviny a otvárajú sa nové trhy pre spotrebiteľov. Nahradzovanie ľudskej práce strojmi
v poľnohospodárstve, vytvára novú skupinu pracovnej sily, ktorá má sklony k migrácii a
sťahovaniu sa za prácou do zahraničia. Nové priemysly ako ťažba nerastných surovín vyžadujú
dostupnú pracovnú silu, ktorá sa získava z poľnohospodárskych krajín. Nové továrne sa stavajú
v zahraničí v štátoch s nízkou mzdou, aby sa využila lacná pracovná sila. Investovanie a
globalizácia sú sprevádzané výstavbou infraštruktúry a komunikačných kanálov. Táto infraštruktúra
a komunikačné kanály potom znižujú náklady presunu pracovnej sily a umožňujú jednoduchšiu
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migráciu, ktorá prúdi opačným smerom. Na migráciu do určitých krajín má vplyv aj minulosť. Sú to
najmä ekonomické a kultúrne väzby medzi štátmi, ako je to napríklad v prípade bývalých kolónií.
Občania kolonizovaných krajín majú tendenciu migrovať na územie svojich koloniálnych mocností
z jazykových, kultúrnych a ekonomických dôvodov. Na trend v medzinárodnej migrácii nevplýva
výška mzdy alebo zamestnanosť, ale štruktúra trhov a medzinárodnej ekonomiky.
Na vznik migrácie sú potrebné určité faktory, ktoré definujú rôzne vyššie spomenuté
migračné teórie. Sú to napríklad faktory ako túžba zvýšiť svoj príjem, rozloženie rizika príjmov
domácnosti, uspokojenie dopytu po práci lacnej pracovnej sily, medzinárodná migrácia
poľnohospodárskych pracovníkov alebo ich kombinácie. Na to, aby medzinárodná migrácia
pokračovala sú často dôležitejšie iné faktory. Medzi ne patria faktory ako vytvorenie siete
kontaktov migrantov, vznik inštitúcií podporujúcich medzinárodný presun práce, a fakt, že sociálny
status práce sa v prijímajúcich štátoch mení. Teória sietí kontaktov medzi migrantmi - siete
migrantov sú medziľudské kontakty, ktoré spájajú nových migrantov, starých migrantov a
„nemigrantov“ pomocou väzieb priateľstva, príbuzenstva alebo poskytovania informácií vo svojej
komunite.
Tieto siete znižujú náklady z migrácie, a tak samotnú migráciu zvyšujú. Táto teória
podporuje názor, že migrácia je vyvolávaná záujmami jednotlivca alebo skupiny. Hovorí však, že
migrácia nastáva aj keď príjmový diferenciál je nižší ako náklady priemerného migranta štátu. A to
preto, že tendenciu migrovať majú ľudia, ktorí majú príbuzných migrantov, a ktorí majú vytvorené
siete kontaktov v novej krajine. Výsledný efekt je taký, že pre nových migrantov po vytvorení
daných sietí kontaktov už nie sú tak dôležité faktory ako príjmový diferenciál a miera
zamestnanosti. Sociologický výskumníci definovali šesť faktorov, ktoré ovplyvňujú
socioekonomické podmienky obyvateľstva a tak prispievajú k zvyšovaniu a udržaniu migrácie do
zahraničia. Medzi tieto socioekonomické faktory patrí v prvom rade rozdelenie príjmov v
spoločnosti. Znamená to, že členovia spoločnosti majú vytvorenú určitú sociálnu hierarchiu podľa
výšky príjmov pred obdobím migrácie. Keď sa naskytne možnosť emigrovať za prácou do
zahraničia, väčšinou tak učinia najskôr členovia, ktorí patria na stredné alebo vyššie priečky
hierarchie v spoločnosti. Je to z toho dôvodu, že pri rozhodnutí migrovať zohrávajú dôležitú úlohu
faktory ako sú náklady a risk z migrácie. Keď títo členovia emigrujú a začnú posielať domov
remitencie, sociálna životná úroveň členov domácnosti sa zvýši. Takto sa vytvorí ešte väčšia
priepasť medzi spodnou a vrchnou vrstvou hierarchie v spoločnosti. Táto situácia núti členov
nižších vrstiev v spoločnosti tiež emigrovať, pretože sa z dôvodu migrácie cítia relatívne
chudobnejšie ako domácnosti emigrujúcich jedincov. Emigrácia sa prácou zvyšuje, pokým všetci
členovia spoločnosti participujú na medzinárodnej migrácii. Medzi ďalšie faktory patrí rozdelenie
pôdy v spoločnosti, ktoré funguje na podobnom princípe ako rozdelenie príjmov. Ďalšími faktormi
sú organizácia agrárnej produkcie a kapitalizácia hospodárstva, kultúra migrácie a pohľad na
migráciu v spoločnosti, regionálna distribúcia ľudského kapitálu a označovanie profesií v
spoločnosti ako „imigrantské“.
Záver a zhrnutie teórií migrácie
Pri skúmaní prvej, neoklasickej teórie sú zaujímavé rozdiely v mzdách medzi jednotlivými
štátmi a tiež miera nezamestnanosti, aby sme určili očakávaný príjem z migrácie pre potenciálneho
migranta. Pri skúmaní novej ekonómie migrácie sú zaujímavé remitencie, ktoré posielajú migranti
do svojich domovských krajín. Čím sú migrácie vyššie, tým nám potvrdzujú predpoklad, že
migranti emigrujú z dôvodu minimalizácie rizika vo svojej domácnosti. Duálna teória migrácie
predpokladá na svoju obhajobu, že migračné vlny sú vyvolané určitým „recruitment“ programom.
To znamená, že migrácia nie je vyvolaná zo strany ponuky, ale dopytu. Teória svetového systému
predpokladá, že migrácia je vyvolaná zmenami a vývojom vo svetovej ekonomike. Na to aby sme
potvrdili túto teóriu bude platiť predpoklad, že kapitál prúdi na svetovom trhu v opačnom smere ako
pracovná sila. Pri skúmaní vybudovaných sietí migrantov platí predpoklad, že v prvej fáze migrácie
migrujú obyvatelia z vyšších príjmových vrstiev spoločnosti a neskôr v ďalších fázach emigrujú
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postupne obyvatelia z nižších a nižších vrstiev. Vybudovaním sietí kontaktov sa znižujú náklady na
migráciu, čo umožňuje i obyvateľom z nižších príjmových vrstiev sa zapojiť do procesu migrácie.
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INFORMATIONAL-ANALYTICAL PROVIDING OF GREEN BUILDING
ECONOMIC POLICY
Current paper is devoted to substantiation the necessity of the development of informational-analytical
providing of green building economic policy for megapolises in old industrial regions of the EU and Ukraine. By
informational-analytical providing of green building economic policy we understand universal methods of collecting,
organizing and analyzing statistical and empirical data, and the interpretation and evaluation of the results of analysis
concerning the rationale for the establishment of regional green building programmes that at all stages of their life
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cycle have a positive impact on the demographic, financial-economic and environmental situation in megapolises of old
industrial regions of the EU and Ukraine. The paper provides view of functions that has to perform proposed
informational-analytical providing of green building economic policy and challenges that it has to meet. The article
analyzes elements that should be included in proposed informational-analytical providing of green building economic
policy.
Keywords: green building, megapolis, old industrial regions

Today there is lot of evidence that green building plays a significant role in transition of the
countries to green economy. Building sector is responsible for 40% of the natural resources derived
from the industrialized countries, 12% of potable water, 70% of the electricity and the production of
45-65% of the wastes disposed to landfills [1].
The development of green building sector greatly depends on reliable statistics on green
building, such as current building programs and projects, the possibility of implementing them in a
separate area depending on climate conditions, materials and their ability to tackle with global
warming and recycling, prices on materials and many other important aspects. By other words there
is a need in web-resource that could inform its visitors about the current green building projects and
programmes and provide an opportunity to select a project or programme in on-line regime
according to climate conditions and budget restrictions of a visitor.
By informational-analytical providing of green building economic policy we understand
universal methods of collecting, organizing and analyzing statistical and empirical data, and the
interpretation and evaluation of the results of analysis concerning the rationale for the establishment
of regional programs of green housing that at all stages of their life cycle have a positive impact on
the demographic, financial-economic and environmental situation in the old industrial regions of the
EU and Ukraine.
We should note that the development of green building in megapolises is crucially important
because economic prosperity of the country is closely linked to the conditions of the development
of megapolises in connection with the following functions that they perform: serve as centers of
non-material production and economic decision-making at regional and national scale; has "gravity"
effect of gravity information, products and services; serve as centers of culture and globalization [2,
3].
There are a lot of resources of information about green building that can be classified into
such types: European supranational portals, national portals of active members of green building,
web-sites of separate European projects, web-sites of private companies; web-sites of research
institutes; periodic technical publications; world information resources; web-sites of international
organizations; international blogs. But it should be noted that today there is no comprehensive and
universal informational-analytical providing of green building economic policy in Ukraine and in
the EU using of which allowed customers to choose a green building program for their living place
in on-line regime.
Proposed informational-analytical providing of green building economic policy is
characterized by the following advantages:
1) it implies the idea of the development of such informational-analytical platform which
could join both statistical-analytical and empirical data on possibility of implementing green
building programmes in the regions of Ukraine based on the experience of the EU
2) implies the development of informational-analytical providing of green building
programmes for the population of megapolises of old industrial regions
3) implies the possibility of defining whether a separated green building programme could
be implemented in a region in on-line regime based on analysis of climate factor and financial
limitations of the population
4) implies the possibility of changing scenarios of implementation of green building project
according to changes in materials.
The experience of the EU countries and world leaders of green building development, such
as the USA, Canada and Australia allow making important conclusions about the vital elements of
informational-analytical providing of green building economic policy:
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1) essential component of any information resource should be a tab that would tell about its
activities, goals and objectives. Therefore, web-resource, the main objective of which is the
promotion of green building, should have a tab "The aim of the project"
2) preliminary analysis has shown that web-resource is efficient if it provides classification
of its visitors by the following categories: family member, politician, developer, a representative of
the medical institution, builder / designer. Such structuring will allow visitors of each category to
gain information that focuses on the details of the area of interest of the category. For example, for a
family it is important to analyze green house from the point of view its price, environmental
friendliness and comfort, for the authorities a special meaning have economic effects of
implementing green project in a megapolis, for a developer it is important to analyze existing
projects and how he can expand green building market supply in a separate metropolitan area. The
medical establishments that will visit the resource may be interested in considering the actual green
building projects to recommend their patients favourable place and house for living according to
their health needs as there are a lot people which need rehabilitation after illness or had high
intoxication due to working in hazardous industries and so on. It should be noted that green building
European projects for people with disabilities are very common. Medical institutions could consult
their patients about the possibilities of improving the quality of life. For builders opportunity to
become acquainted with existing alternatives of green projects and materials is very useful
3) another important tab is "News". In our view, this tab should include information on
changes in legislation of the EU and Ukraine which applies to green building, the recently
developed ideas of green design, choice of materials, views of green building industry leaders on
the implementation of green projects
4) a tab "Case-studies" is also vital. It should include the best practices of the EU countries
on the implementation of green projects and business ideas, effective solutions of complex issues
5) tab "Participants" should be a necessary part of web-resource as visitors of any Internetresource are always interested in who is the developer or representative of the project. Such tab will
increase the reliance on information on which focuses web-resource
6) including to a menu of web-resource tab "Partners" can significantly contribute to the
promotion of the resource among the population of the EU and Ukraine, as the involvement in
resource companies, local, regional and national authorities will guarantee the interest of both the
private and public sector in achieving the goal of the project, and most importantly, the promotion
of green building among the population
7) a tab that should be also included in web-resource is one that aims to present to visitors
the idea of green building and its facilities to maintain sustainability of the environment, natural
resources and funds of the population. Such tab may be called "Ekopediya"
8) since the aim of proposed web-resource is the development and promotion of green
building among the population that lives in megapolises of old industrial regions of Ukraine and the
EU, the web-site should include a tab that will provide the choice of the site of green project
implementation depending on the region, its climate, materials, budget constraints of the population.
It should be noted that proposed web-resource also should:
- be constantly updated
- be multi-language and provide information at least in English, Ukrainian, French and
German
- be connected to public portals of Ukraine and the EU
- be supported by local, regional and national authorities of Ukraine and the EU
- forward visitors to the world-renowned programs and green building projects.
Among the important issues of the development of informational-analytical support of green
building economic policy remains the issue of determination of the functions the web-resource
should perform. Given the experience of the EU, the USA, Australia and Canada, informationanalytical providing of green building economic policy should perform the following functions:
1) explain the role and functions of green building in the economy, environment and society
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2) acquaint visitors with actual resource alternatives of green projects in megapolises areas
of old industrial regions of the EU and Ukraine
3) provide details of residential green building projects, including information on possible
manufacturers, material options, depending on the climatic conditions of the territory
4) provide information support of technical details of materials, the possibility of recycling,
compliance with the circular economy
5) familiarize visitors with existing systems of certification of green building in the world
and Ukraine, features of the assessment of sustainability of green building projects under
international certification systems;
6) give visitors the opportunity to evaluate sustainability of green building project by the
system of indicators containing economic, social and environmental. For example, such system of
indicators is developed under the project SuPerBuilding [4]. Placing such a system of indicators
will be an additional source for evaluation green project and formation of a vision about suitability
of the project in terms of such features, as visual comfort, availability of bike lanes, level of
radioactive waste, durability, acoustic and thermal comfort and others
7) acquaint visitors with information resources differentially, that is give visitors the
opportunity to choose their status from a list, for example: family member, politician, developer, a
representative of the medical institution, builder / designer. It should be mentioned that
implementation of the project involves the development of informational-analytical providing
directed to meeting the following changes:
1) combine of both statistical-analytical and empirical data on the potential for
implementation of green building projects in old industrial regions of Ukraine
2) develop informational-analytical providing of green building programs for the residents
of the megapolises of old industrial regions
3) enable the basis for determination of the conditions and factors of implementation of
green building programmes in a particular area in on-line regime based on analysis of climatic
factors and budget constraints of the population
4) provide flexibility of scenarios of green building materials in case of changes in materials.
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In today’s economic climate, innovation – technological innovation in particular – is
considered to be the major force for economic growth. The convergence of data analytics,
commerce, and technological progress are seen as a key driver of innovation in the global economy.
An innovative type of economic development is increasingly becoming the foundation that
defines the country's economic strength and its perspectives on the global market. The main feature
of the modern balance of power in the world is a significant lead leading countries, creating
"innovative enclave" in the world, from less powerful countries who have to depend entirely on the
position of "active player in countries belonging to the innovative leaders, there is a high
concentration of the most profitable businesses (with the highest content value added in the price of
the product), mostly high-tech structure of national production, passing outside of their country of
industrial and technological cycle of production which is ekology-intensive, resource-intensive and
more, the largest concentration of financial flows. Despite the fact that between the two countries
there is a stiff competition for highly profitable activities in cases of common threat to the existence
of the current socio-economic model they combine their efforts to implement a common policy on
sources of threats.
In the formation of scientific ideas about the intellectual potential of significant contribution
made by following scientists: J. Grayson, P. Drucker, M. Porter, J. Schumpeter, B. Twiss, X.
Hekhauzen, T. Schultz, Mr. Becker, L. Edvinson, M. Malone, W. Hansen, V. Inozemtsev. A lot of
aspects of the formation and development of intellectual component in economy are studied by
national researchers: A. Amosha, S. Bandur, N. Gavkalova, V. Grinyova, A. Komarova, Y. Leli, L.
Lisogor, V. Novikov, O. Shevtchuk, M. Setchikina.
The category of "intellectual capital" in the broad sense is a form of manifestation of human
productive and creative forces in the information and network economy, which corresponds to the
informational stage of development of human society.
The leading countries of the world development of intelligence personality and intellectual
capacity of society as a whole, the quality of education and science are priority directions of
economic policy. UNESCO reports that 20 countries where 95% of scientists per capita income
increases annually at 200 $; in others, where scientist only 5% it increase occurs only at 10 $ per
year [1].

Fig.1. Global Innovation Index components
The analysis of modern concepts of economic development shows the unity of opinion that
the quality of the intellectual resources and the extent of their involvement in social production have
a direct impact on economic growth and the level of national wealth in selected countries.
During a press conference at the UN Headquarters (Geneva, Switzerland) the report "The
Global Innovation Index» (Global Innovation Index) 2016 presented; it shows the data of the
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comparative analysis of innovation systems of 128 countries. Headed by the new rating, as well as a
year earlier, Switzerland, Sweden, UK, USA and Finland [2].
The GII 2016 ranking includes 128 countries from all regions of the world, which together
produce 98% of global GDP and are home to 92% of the world population. Rating is made up of 82
different variables which reflect the potential impact of the framework conditions and innovation.
The GII is an evolving project that builds on its previous editions while incorporating newly
available data and that is inspired by the latest research on the measurement of innovation.
Innovation Input Sub-Index: Five input pillars capture elements of the national economy that enable
innovative activities. Innovation Output Sub-Index: Innovation outputs are the results of innovative
activities within the economy. Although the Output Sub-Index includes only two pillars, it has the
same weight in calculating the overall GII scores as the Input Sub-Index. 3. The overall GII score is
the simple average of the Input and Output Sub-Indices (Fig. 1).
Furthermore, results confirm the expectation that the sub-pillars are more correlated to their
own pillar than to any other pillar and that all coefficients are greater than 0,70 (Table 1).
Table 1
Statistical coherence in the GII: Correlations between sub-pillars and pillars
Knowledge
Human
Market Business
Creative
and
capital Infrastru
sophistic sophistica
Sub-pillar
Institution
technology outputs
and
cture
tion
ation
outputs
research
Political environment
0,94
0,77
0,84
0,70
0,74
0,69
0,80
Regulatory
0,92
0,63
0,67
0,58
0,65
0,60
0,67
environment
Business environment
0,90
0,71
0,75
0,68
0,62
0,68
0,71
Education
0,52
0,75
0,54
0,40
0,48
0,51
0,52
Tertiary education
0,65
0,79
0,75
0,57
0,46
0,52
0,57
Research
and
0,69
0,89
0,77
0,78
0,81
0,84
0,74
development (R&D)
Information
and
0,77
0,83
0,94
0,70
0,64
0,69
0,76
communication
INPUT technologies (ICTs)
General infrastructure
0,62
0,62
0,74
0,55
0,58
0,56
0,54
Ecological
0,62
0,60
0,74
0,52
051
0,52
0,63
sustainability
Credit
0,65
0,60
0,58
0,85
0,59
0,52
0,57
Investment
0,48
0,50
0,42
0,76
0,52
0,49
0,40
Trade, competition, &
0,51
0,66
0,71
0,71
0,50
0,64
0,60
market scale
Knowledge workers
0,63
0,80
0,68
0,67
0,85
0,73
0,67
Innovation linkages
0,53
0,40
0,42
0,43
0,72
0,49
0,49
Knowledge absorption
0,60
0,56
0,56
0,54
0,82
0,71
0,59
Knowledge creation
0,63
0,79
0,63
0,66
0,75
0,88
0,77
Knowledge impact
0,51
0,51
0,56
0,44
0,50
0,73
0,59
Knowledge diffusion
0,52
0,54
0,51
0,52
0,64
0,73
0,50
OUTPUT Intangible assets
0,62
0,61
0,67
054
0,56
0,65
0,89
Creative goods and
0,67
0,63
0,64
054
0,61
0,69
0,84
services
Online creativity
0,81
0,78
0,77
0,67
0,76
0,77
0,88

In contrast to the developed market economies to 85-90% GDP growth through providing
production and export of high technology products, the Ukrainian economy is still growing without
substantial use of research results in the manufacturing sector. An indication of the low level of
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innovative activity of most Ukrainian companies is a marked reduction in embedded designs new
technology, and the number of inventions, etc.
It should be noted that the result of growing impact on the economic dynamics of science
and technology and innovation factor is not achieved simply using all entities, including the state of
modern science capabilities to ensure high competitiveness, economic stability and national security
of the country a worthy place in the international community, strategic and purposeful transfer of
the national economy to an innovative type of development by giving special attention to the
formation and effective use of intellectual capital and high-tech industry.
Condition of innovation activity in Ukraine defined by most experts, researchers as the
crisis and one that does not meet the current level of development of innovative processes in the
countries for which innovative development is a key vector of economic strategy [3].
The main problems that hinder the development of innovative capacity in Ukraine are:
– deflation taking place against the growing the main indicators of the domestic market
and a substantial increase in the money supply;
– widening gap between the NBU discount rate and rates on loans of commercial banks,
leading to an increase in real interest rates;
– deterioration of the fiscal sector, the growth of state revenues;
– further increase in the debt business entities, reducing balances on their bank accounts;
– accelerate the outflow of foreign investments from Ukraine.
The integration of the Ukrainian economy into international structures requires cardinal
changes in the motivation of intellectual and labor potential of the enterprise personnel.
The main priorities of the innovative capacity of domestic enterprises at the state level in the
future should be:
– market innovative products creating, which will be provided with the appropriate level
of intellectual property protection;
– the state order for innovative products;
– creating a network of small innovative enterprises implementing;
– targeted training, management innovation;
– attitude to science as a primary condition purposeful and consistent work to build a
national innovation system;
– the use of scientific developments of domestic scientists;
– active cooperation of the authorities, both among themselves and with business,
academic and business - education sectors;
– active use of the market as an effective tool for coordinating the activities of participants
in the innovation cycle;
– creating conditions for the development of various forms of enterprise in research,
production and sales.
The prospect of further research in this direction is the research and development of
effective mechanisms for the effective functioning of the institutional infrastructure of innovation
development of economy of Ukraine. Innovative process hampered by lack of institutional support
for innovation, manifested in the absence of a developed market environment in general and in
particular - in the incompletion and unsystematic formation of appropriate legal framework, the
practice of "suspension" of certain provisions of the existing laws that regulate innovation,
incompleteness infrastructure innovation.
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ENCOURAGEMENT OF ORGANIC PRODUCTION FOR SUSTAINABLE
RURAL DEVELOPMENT
Agrarian sector in world scope is standing before a number of challenges connected to globalization processes
and competitive environment on international markets grounded by new consumers’ demands and behavior regarding
healthy living and added value. Current study examines organic production as an alternative for future sustainable
development The main recommendations for encouragement of demand, supply, organic production and trade are
targeted to strategic planning on the national level and they are focused on raising the level of information and
motivation. The notion is that a new policy and strategic documents for organic production development are needed
based on the current state of the sector and it should be permanently revised. It should include not only direct financial
support measures but mainly measure for motivation and provision of information, trainings, science research
activities, transfer of innovations, etc.
Key words: sustainable development, organic farming, sustainability

Introduction
The processes of globalization in modern world put many problems and questions before
states and international community. Sustainable development is a fundamental goal interrelating
economic and ecological effectiveness for wise use of natural resources and keeping ecological
balance. The objective of reaching high values of food safety is closely related to sustainable
agricultural development and organic production in particular as a sector in permanent growth in
last years possessing high potential and bearing in mind the close relation to other sectors [3].
Understanding of sustainable rural development is embedded in the Common Agricultural Policy
(CAP) [8]. Sustainable rural development is one of the priorities for future development. The
question how this can be achieved is one of the most pressing in the last few years bearing in mind
the processes of globalization and urbanization which have great negative impacts on rural areas’
development. The hard competition on global markets for agricultural produce on one hand and the
unattractiveness of rural areas for young people on the other impose the need of seeking for new
ways, approaches, technology, products, services, etc. to foster rural development. The process is
influenced both by the EU, state and other policies and support and by people’s motivation too. The
motivation for organic farming varies from own health anxiety to planet ecological balance concern.
So it can be examined at different levels starting from the separate farm till global level’s policies.
The agricultural sector is essential for the management of the EU, the development of the
rural economy and the provision of food, public goods and services and the increasing the
efficiency and competitiveness of the agricultural sector are determined as key objectives [9]. In its
policy the EU has put many times an emphasis on organic production as one of the methods for
achieving sustainable development. In general, the main goal in agriculture’s development in the
EU is the achievement of high levels of food safety, economic, ecological and social sustainability
[13]. The Common Agricultural Policy (CAP) also appeals for promoting quality instead of
quantity. Furthermore, the choice of consumers in the EU is directed towards healthier and tastier
food with high nutritional values produced by environmentally friendly methods - organic farming
in particular [5].
Agriculture in the process of its development reflects historical, cultural and social values of
human kind and now it becomes more and more oriented towards searching added values and
sustainable contributions. Sustainable agriculture integrates three main objectives – healthy
environment, economic effectiveness and social justice. Organic production is a sustainable
agricultural production method which in the greatest extent puts the accent on environmental
protection, health and safety. That way it appears to be the right and the most direct way for a farm /
a plant to respond to all legislative requirements in those fields. On the other hand, the organic
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sector proves to be one with the biggest potentials for achievement of sustainable economic and
social growth, as well as for supporting rural areas’ development. The key difference between
intensive agriculture and organic farming turns to be that the first one is oriented towards world
market while the second one - towards ecosystems. A commonly accepted notion is that one of the
indicators of society viability and sustainability is the food system’s long term health impact in
which sustainable agriculture is of particular importance [5].
Agriculture development and sustainability issues
The historical development of agricultural sector and the market pressure to provide produce
in sufficient quantities at reasonable and acceptable prices lead to the mass application of
unsustainable production methods and a as results today many debates are being conducted about
ecological and social impacts of agriculture. The trends are that the population on the planet will
continue growing in next years, and mostly in urban areas, which means that the food demand will
increase too [15]. The establishment of a qualitatively new relation between two opposite parties –
urban and rural, is inevitable which will be mutually beneficial, will care of environment and will
improve the well-being of both. That way the urbanization provides many opportunities for
development of sustainable agriculture which is on the basis of sustainable development of rural
regions [14]. The adoption of the measures “From Farm to Fork” in the European union is in fact a
new integrated approach towards food safety for assuring its high levels, health and welfare of
animals and plants that includes adequate monitoring and providing the effective functioning of the
inner market. In those processes the striving after overcoming „the great misunderstanding”
between producers and consumers finds it expression: producers aim at decrease in production
expenditures (very often with refusal of good and sustainable practices) in order to answer the
expectations of consumers for affordable prices. But contemporary consumer more often starts to be
interested in what he/she gets as a final product in the store, where, from whom and in what way the
product has been produced and how it has reached to him/her. Although the search of added value
in final products is characteristic for developed economies, the realization of the interconnection in
the whole production chain and with environment and human health lead to the consolidation of
common standards in the protection of environment and consumers’ health which organic
production completely answers to, and resulting in huge increase in demand of eco- and organic
products worldwide [14].
From its advent as a way of thinking and agricultural practice at the beginning of XX
century organic farming has been expanding and embracing more and more countries and areas.
Last years’ sector growth is assessed as permanent and stable. Organic agriculture follows worldwide accepted principles which are transformed according to local economic, geoclimatic and
cultural characteristics. Application of specific standards, control and labeling scheme are
characteristic for organic agriculture and processing. Many countries have official policies for
organic sector development. The questions what is the real development in each one country and
how to monitor trends are still open [5]. Studies on organic sector development are provoked by the
progressive development of the sector worldwide and increasing demand of organic products on
one hand, and on the other - by the favorable prerequisites which exist in the country, as well as of
the opportunities that this sector provides to small and medium business, rising its competitiveness
and fostering rural development. Organic production is economically effective, ecologically
compatible and socially responsible and it occurs to be ‘an innovative solution for creating
entrepreneurial initiatives in rural regions’ [10] aiming at increase in competitiveness by applying
an ecological technology using a new approach - planning, management and control over the
production and management processes. The objectives of all institutions involved in organic
production, should be pointed towards greater possibilities for organic farming. Stimulating organic
production by payments and subsidies can be considered as unquestionable [7].
The development of Bulgarian agriculture is suffering from the same negative tendencies
that are similar in most industrial countries. Policies for rural development in the country are
targeted to sustainable development as a priority concerning also the increasing demands on safety
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and food quality, product differentiation, animal welfare, environmental quality and protection of
natural and rural environment. Bulgaria is one of the richest European countries regarding
biological and landscape diversity. In combination with soil and water pureness, this is a
prerequisite for successful development of organic production. Unfortunately, negative trends in
last few decades led to changes in land function and its big fragmentation, as well as to
abandonment of small villages. Now, when ways are actively sought for effective use of the
country’s potentials in agriculture, the methods of organic farming as a multifunctional system
which integrates economic and social issues with those of environmental protection, turn to be a
proper alternative for producers, processors and traders to find the best solution for organization,
management and development of their farms, production or trade enterprises and to find markets for
their products [17].
Organic farming is more profitable than conventional one if there is a high knowledge of
growing organically, cost controlled and commercialization on the shortest possible way but one of
the main obstacles for further growth of the market for organic products appears to be the high
consumer price [6]. Higher prices of organic products is explained by lower yields, higher
production cost, expenses on control and certification. There are requirements to comply to organic
production standards, on the other hand – the market pressure is on decreasing expenditures. One of
the solutions are direct sales. Among the opportunities for market realization of organic products
are: individual sales by agricultural producers, organizations (cooperatives, associations, etc.),
marketing cooperatives; distributors, etc. Alternative food networks (AFNs) are recommended, and
particularly Community-supported agriculture (CSA) [20].
Although popularity of organic products is increasing, especially of food, and increase in
arable organic land, the ‘organic’ consumption in many countries is still at a very low level.
However, society realizes the advantages of organic agriculture for sustainable development.
Nowadays, most consumers want to know origin, production methods, etc. of food and to contribute
to environmental protection and rural development. Thus, the usual explanation of the low
consumption is connected to low standard of living, economic crisis, decrease in investments,
decrease in purchasing power, etc. and the higher prices of organic products. Open European world
markets however provides opportunities to overcome national or regional market and consumer
behavior limitations [4].
Organic production creates strong connections between rural and urban areas and has great
social and financial benefits for both. The main problem is to create the right framework for this
joint development [3]. Current study considers organic sector development from the point of view
of the following characteristics of organic production: sustainable management of natural resources,
high standards for food quality and safety; human attitude towards animals, economic effectiveness,
employment opportunities and rural development. It provides some important implications about
the need of new approaches and instruments for strategic organic management on the national level
aiming at long-term actions addressing the serious gaps in the management of the overall
production process, as is the essence of that production method, because of the focus on the
technological aspects and neglect of the management and permanent control of all the processes in
organizations.
Opportunities of organic production enhancement
Bearing in mind the fact that entrepreneurship is viewed as a basis of sustainable
development and knowledge-based economies establishment, for organic sector development the
issues connected to entrepreneurship encouragement are discussed with relation to good production
practices, management and marketing [2]. Human history evidences show that in entrepreneusrhip
theory and practice there are many tricky questions impeding general conclusions and common
recommendations. It is necessary to make analyses in the concrete sector of study or economic
activity in order to summarize the necessary characteristics of the entrepreneur, generation of ideas,
entreprenerial strategies, ways of encouragement of entrepreunerial activities, etc. [5]. In organic
sector the bigger part is of innovative and intuitive types of entrepreneurs - full of energy
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innovators, taking decisions according to the real resources as well as of the analytical types (good
organizers, full of ideas, amenable to new information, using integrated approaches). In agricultural
sector, and organic farming in particular, the most important decision, is what to produce and in
what way. One of the most negative characteristics is the absence of planning in both short and
long-term periods [18]. Main mistakes are connected to non-estimated high expenses, lack of
managerial and marketing knowledge and skills, lack of integrated knowledge, etc. All above stated
as personal qualities, ideas generation, strategies and planning are part of entrepreneurial activities
and there should be found ways of improving knowledge, skills and competences in those fields in
order to push organic sector development. Starting from the business idea through decision to start
organic conversion till extended analyses and planning activities embracing all resources should
precede the ‘real start’ and running. On the other hand, a part of the entrepreneurial potential is the
intuitive development of small and medium size business in rural areas based on traditions, culture,
experience, etc. Contemporary entrepreneurs should be more wise and flexible than ever before, but
also honest to customers and socially responsible. Organic production concept and methods fully
corresponds to the needs of entrepreneurial, knowledge-based and sustainable behavior [19].
Going into more specific aspects some personal qualities are determined by the study which
are made a subject of experts’ assessments too. The results show a good level of knowledge on
production technology but low levels about skills for making analyses, decisions, risk assessments
and strategies [1].
The main shortcomings in the establishment and functioning of small and medium-size
enterprises in organic sector are determined as follows: big expenses, lack of managerial and
marketing competencies, lack of integrated knowledge and approaches, non-compliance to
customers’ needs and opportunities, unclear vision and goals for future development, etc. All that
lead to the following general recommendations for organic sector development through
entrepreneurship encouragement: improvement in national legislation, encouragement measures
targeted at small and medium-size enterprises, improvement of advisory services and trainings,
information and motivation, etc.
Analyzing strengths, opprotunities, weaknesses and threats in organic production development in
the country, the statements made are presented below [16].
Strengths:

Very well developed specialized legislation containing clearly defined goals,
principles and common rules for organic production;

Concrete rules about control and certification guaranteeing origin, quality and
traceability of organic products;

Availability of a number of strategic documents;

Favorable environmental, climatic and soil conditions – important prerequisites for
organic production development;

Organic produce is characterized by high competitiveness and quality;

The country has traditions in agriculture and image as a producer of food of high
quality;

Traditional products which have made the country famous are fruits, vegetables, milk
products and essential oils, especially oil-bearing rose, etc.

Availability of an extended system of protected areas in which organic farming is the
alternative for development;

Availability of interest from abroad towards organic production and foreign
investments;

Development of civil society in supporting activities related to organic sector
development and an increasing number of youth organizations in the field of healthy and
environmentally friendly living.
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Weaknesses:

Low level of education, training, extended services and motivation for making
business in the country as a whole, and in particular in agriculture and organic farming;

Sales of agricultural produce as raw materials (organic especially for export) and
insufficient development of organic production, processing andf trade in the country;

Great fragmentation of agricultural land and bad agricultural infrastructure is one of
the main limitations for agriculture in the country and especially for organic farming because of the
specific production system and strong requirements.

Erosion soil processes threatening arable lands- organic farming could neutralize
negative trends in that direction;

Low effectiveness of the link science-business, insufficient funding for science and
research activities, lack of users’ feedback;

Bigger expenses for production, cerification, realization, etc. for organic produce;

Low level of information provision and logistics in organic production and trade;

Pollution from waste, construction and other industrial activities in some regions;

Increasing regional discrepancies, population concentration in capital city and big
regional centers and as a results rural abandonment making agriculture in an unattractive and
unprofitable activity;

Export orientation of organic produce, especially as raw materials impacting prices
and markets and limiting access for consumers.
Opportunities:

Funding by state and European funds;

Use of local natural resources;

Historical linkage traditional- organic farming;

Integration to alternative forms of tourism in rural regions [11-12];

Increasing demand of Bulgarian organic products, especially abroad;

Inclusion of organic products in the assortement of big trade chaines and
establishmenst of specialized stands;

Increasing public attention to food quality and safety, and organic products
particularly;

Increasing interest towards organic conversion of organic operators because the free
market niches and financial support from state and European programs putting priorities on
environmental protection and ortanic production;

Increasing opportunities for access to knowledge and good practices through the
projects impelemented under national and European programs, Internet use, etc.

Achievement of sustainable growth in the country.
Threats:

Negative demographic processes in the country;

Low purchase power of the consumers;

Gene-modified organisms (GMOs)- completely incompatible to organic production;

International competition;

Inproper use of natural resources;

Distrust in institutions;

Ineffective spending the resources of European and national programs;

Unwish of uniting of organic operators as a result of prejudices based on some
previous experience;

Misleading advertisments and lack of consumers’ trust;

Ineffective mechanisms of on-the-farm management and control.
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The threats could be explained by rural regions abandonment, low incomes, lack of information,
undeveloped markets and unused market niches, low financial opportunities, etc. However,
discussing strengths and opportunities it could be concluded that the weaknesses could be overcome
and threaths avoided if a purposeful and real policy is elaborated embracing the stakeholders, state
and society [21].
Conclusion
Agriculture is a main activity ensuring food and non-food products characterized by its long
historical development marked by inertness and conservatism as a whole, especially in regard to
management of agricultural holdings and resources. The negative trends of being an unattractive
sector lead to rural abandonment and depopulation in last few decades- processes which are
characteristic for the examined country far away of its specific history, culture and traditions. The
strategic goals of sustainable economic, social and ecological development interlinked to
entrepreneurship encouragement in rural regions in agricultural activities and other connected to
them focus on the preservation of components of environment (soil, water, biodiversity, landscape)
are targeted to sustainable agriculture and organic farming in particular because it is a realistic way
of achieving sustainable development and it has great opportunities to integrate with a number of
other economical and non-economical activities.
Strategic goals of managing demographic problems, rural regions’ depopulation, social and
economic development of the country could be achieved by smart specialization and transfer of
innovations. Agricultural sector and food industry, today more often considered jointly, as well as
their integration with tourism, training, etc., have the advantages of both traditions and innovations.
The search of sustainable forms of agriculture lead to a strong world growth in organic production
(in terms of supply and demand) that at the greatest extent could answer the requirements of
protection of environment, human and animal health, as well as provision of food of high quality
and safety. Additionally, along with the ecological one, organic production is considered in the
entity of economic and social dimensions of sustainable development as a sector having a great
potential of rural regions’ revival. The problems of financing activities and marketing of produce
impose the search of new marketing approaches, mostly in relation to the connection with the
consumers at the end of the chain and the finding of an uniting link in the motivation of producers
to produce and the consumers to search and purchase organic products.
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INTRODUCTION OF INNOVATIVE PRODUCTS, SERVICE ENTERPRISES
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КОНЦЕПТУАЛЬНИЙ ПІДХІД ДО ОЦІНЮВАННЯ ПЕРЕДУМОВ ВПРОВАДЖЕННЯ
ІННОВАЦІЙНИХ ПРОДУКТІВ ПІДПРИЄМСТВАМИ СФЕРИ ПОСЛУГ
In the article the conceptual approach to the assessment of the preconditions of introduction of innovative
products service industry enterprises. Determined on the basis of stages of its analysis of the causes and components of
the innovative changes in the implementation of innovation, the creation of prerequisites for such activities. Disclosure
is necessary summative evaluation at the Market coherence of internal organizational and economic levers with
external demand in the implementation of marketing and resource analysis for the market introduction of new products.
Keywords: conceptual approach, the assessment of preconditions, innovative products, service industries.
В статті обґрунтовано концептуальний підхід до оцінювання передумов впровадження інноваційних
продуктів підприємствами сфери послуг. Визначено його етапи на підставі аналізу причин та складових
здійснення інноваційних перетворень при впровадженні нововведень, створення передумов здійснення такої
діяльності. Розкрито необхідність узагальнюючої оцінки при кон’юнктурній узгодженості внутрішніх
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організаційно-економічних важелів із зовнішнім попитом при здійсненні маркетингово-ресурсного аналізу при
введенні нових продуктів на ринок.
Ключові слова: концептуальний підхід, оцінювання передумов, інноваційні продукти, підприємства
сфери послуг.

Розвиток ринкових відносин вимагає від підприємств здійснення інноваційних
перетворень та введення на ринок нововведень задля забезпечення попиту у послугах
належного рівня.
Створення інноваційного підходу до розробки продуктів підприємств сфери послуг
супроводжується значними змінами в їхній структурі. Особливо, це стосується внутрішніх
структурних підрозділів, щодо їхньої участі у формуванні загального фінансового результату
від всіх видів господарської діяльності та механізмів взаємодії при формуванні впливів на
ринкове середовище, а також особливостей надання послуг.
До основних причин, що обумовлюють необхідність інноваційного розвитку
підприємств сфери послуг, можна віднести: загострення конкуренції та намагання
максимізувати прибуток; збільшення попиту споживачів на послуги; необхідність
формування позитивного іміджу та репутації підприємства; впровадження у процес надання
послуг наукових винаходів та розробок для підвищення ефективності діяльності
підприємства [2, С. 256], а також узгодження певних стосунків та основних економічних
інтересів підприємства із елементами його зовнішнього оточення.
Визначення інноваційних передумов та доцільності модифікаційних змін
організаційної структури підприємства і відображення його діяльності у зовнішнє
середовище має ґрунтуватися на динаміці показників ліквідності. Це обумовлено тим, що
процес здійснення інноваційних змін характеризуються значною витратомісткістю та
скороченням розміру чистого оборотного капіталу, а також тимчасово вільних фінансових
ресурсів підприємства на різний термін (як власних, так і запозичених), що порушує його
платоспроможність.
Вищенаведені обставини спонукають здійснення посиленого контролю за динамікою
цих показників як на початку впровадження інновацій, так і на кожній стадії її життєвого
циклу їхньої імплементації, серед них слід виділити такі:
розроблення та впровадження інноваційного продукту вимагає достатнього
фінансування, тому підприємству може не вистачити власних фінансових ресурсів, що
потребує здійснення запозичень із зовнішніх джерел;
вартість та ліквідність залучення коштів може істотно послабити фінансову стійкість
підприємства, що є обов’язковим в усіх випадках значних нововведень. Поява додаткових
фінансових витрат по обслуговуванню боргових зобов’язань впливає також на
рентабельність діяльності та платоспроможність;
виробництво нововведення супроводжується підвищенням завантаженості оборотних
коштів в ході операційного циклу, що передусім позначається на показниках ліквідності
підприємства і призводить до їхнього зниження понад встановлені норми.
Додатковим навантаженням на фінансову систему підприємства може стати також
фінансово-платіжна дисципліна, підтримка якої пов’язана із певними ускладненнями при
запровадженні нововведень та здійсненні відповідних адаптаційних удосконалень як
всередині підприємства, так і у системі зовнішніх взаємовідносин з іншими ринковими
структурами. Оцінювання здійснення фінансової дисципліни підприємства доцільно за
показниками, які пов’язані із вхідними та вихідними грошовими потоками, тобто за обсягами
дебіторської та кредиторської заборгованості підприємства, а також за їхньою динамікою, в
ході чого можна оптимізувати касовий календар та передбачити певні нестачі коштів для
здійснення розвиткових інноваційних процесів. Така доцільність пов’язана із тим, що
іммобілізація оборотних активів у формі дебіторської заборгованості, особливо
простроченої, є перешкодою до впровадження та реалізації витратомістких нововведень.
Разом з тим, кредиторська заборгованість, сприяючи у певний момент часу активізації
інноваційної діяльності, може зашкодити їй у майбутньому, якщо вимоги кредиторів
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посилюватимуться раніше, ніж підприємство зможе їх задовольнити за рахунок доходності
інновації. При цьому виникає тимчасова незадоволеність потреби в фінансових ресурсах для
проведення успішних трансформацій.
Враховуючи важливість фінансової складової для планування та реалізації
нововведень як продуктових, так і організаційних, результатом цієї стадії є визначення
початкових умов і обмежень впровадження зовнішніх та внутрішніх нововведень, які цілком
можливо можуть спричинятися рівнем вихідної рентабельності підприємства. Адже
фінансово успішні господарюючі суб’єкти зазвичай характеризуються досконалішим
організаційно-економічним механізмом, який забезпечує їхню домінуючу роль у ході
ринкової взаємодії та пріоритетність у задоволенні власних економічних інтересів перед
іншими учасниками (споживачами, контрагентами, кредиторами).
Вказані характеристики фінансового стану підприємства необхідно враховувати під
час діагностики передумов інноваційних трансформацій на увесь процес оцінювання може
бути поділений на певні етапи. Так, першим з них, може стати формування інноваційної
моделі на підприємствах сфери послуг. Кучерявенко С. Ю. [4] для цього виділяє 6 етапів:
виявлення та розрахунок потреб в інноваціях; інформаційна підготовка відомостей про
інновації; попередня розробка нововведень; затвердження рішення про впровадження про
інновації; впровадження інновації; інституціоналізація.
Враховуючи важливість фінансової складової для планування та реалізації
нововведень як продуктових, так і організаційних, результатом цієї стадії є визначення
початкових умов і обмежень впровадження зовнішніх та внутрішніх нововведень, які цілком
можливо можуть спричинятися рівнем вихідної рентабельності підприємства. Адже
фінансово успішні господарюючі суб’єкти зазвичай характеризуються досконалішим
організаційно-економічним механізмом, який забезпечує їхню домінуючу роль у ході
ринкової взаємодії та пріоритетність у задоволенні власних економічних інтересів перед
іншими учасниками (споживачами, контрагентами, кредиторами).
Таким чином, для діагностики передумов інноваційних трансформацій вважаємо за
доцільне використовувати триступеневу методику, що поєднує маркетингово-ресурсний
аналіз оцінки потужності інноваційних трансформацій, фінансово-майновий аналіз, завдяки
якому встановлюється форма та напрями модифікацій, спричинених виробництвом і
реалізацією нововведення, та аналіз.
Прийоми аналітичної роботи на кожному ступені діагностики передумов
інноваційних трансформацій певним чином відрізнятимуться, що зумовлено предметними
особливостями аналітичних стадій і проміжними цілями та завданнями.
Маркетингово-ресурсний аналіз визначає фізичну потужність підприємства та рівень
її завантаженості, а встановлені тенденції змін незавантажених потужностей або ресурсів,
ефективність використання яких істотно нижча, уточнює частину виробничого потенціалу,
інноваційні трансформації якого не спричинятимуть значного погіршення прибутковості.
При наявності кількох підприємств-об’єктів аналізу на певному етапі діагностики
визначаються конкурентні переваги реалізації новітньої сервісної послуги.
Завдяки фінансовому аналізу визначаються «вузькі» місця інноваційних
трансформацій, спричинені нестачею власних фінансових ресурсів, проблемами із
підтримкою підприємством фінансової дисципліни та загрози платоспроможності у разі
модифікацій перебігу основної діяльності або ж несприятливих збурень зовнішнього
оточення. На цьому етапі встановлюються тенденції змін прибутковості підприємства,
напрямів та інтенсивності грошових потоків, фінансової стійкості підприємства, що склалися
за відсутності нововведень.
Аналіз зовнішнього інноваційного середовища підприємства пов’язаний із
визначенням основних факторів, вплив яких сприяє чи протидіє отриманню ним очікуваних
фінансових результатів. Разом з тим визначаються особливості координації одночасної дії
кількох факторів та їхній сумарний ефект, що власне і визначає рівень зовнішньої перешкоди

87

для виробництво чи реалізації нововведення. Як зазначалося вище, доцільність такого
аналізу значно зростає у зв’язку із встановленням шляхів нейтралізації зовнішніх загроз за
рахунок внутрішніх резервів інноваційно активного підприємства. На цій стадії варто
застосовувати методи математичного моделювання економічних процесів, завдяки яким стає
можливим кількісна характеристика глибини, ефективності і ризикованості трансформації.
Останній третій етап більшою мірою залежить від результатів аналізу маркетингової
складової формування передумов впровадження нововведень і полягає у розрахунку
показника стабільності ринкової активності, який пропонуємо обчислювати як середній
рівень варіації темпів зростання фізичних обсягів реалізованих ліжко-днів та активів
підприємства (оборотних і необоротних). Така узагальнююча оцінка є свідченням
спроможності підприємства ефективно використовувати наявне у його розпорядженні майно
виключно за рахунок ділової активності, тобто при кон’юнктурній узгодженості внутрішніх
організаційно-економічних важелів із зовнішнім попитом.
З урахуванням основної пропорції економічного відтворення вищі значення
запропонованого індексу маркетингової нестабільності, тобто амплітуди коливань
результативності використання підприємства сфери послуг свого виробничого потенціалу.
характеризується інтенсивністю його збутової діяльності або ж нерівномірністю задоволення
споживчих вимог щодо якості послуг та необхідністю пошуку шляхів активізації резервів з
метою поліпшення результатів господарської діяльності.
Проведення фінансового аналізу є наступним етапом діагностики передумов
проведення інноваційної діяльності підприємств сфери послуг, на якому мають бути
обґрунтовані внутрішні обмеження щодо впровадження продуктових та організаційних
нововведень. Вибір основних показників для даного етапу слід зосередити на
результативних, найбільш важливим є рентабельність економічної діяльності, яка не тільки
відображає ефективність функціонування, але й характеризує спроможність підприємства що
залучення кредитних ресурсів при порівнянні з відсотковою ставкою, запас фінансової
міцності при можливому падінні виручки від реалізації. Така комплексність даного
показника дозволяє зрозуміти фінансові можливості та переваги починати процес розробки
та впровадження інноваційних продуктів.
Таким чином, концептуальний підхід оцінювання інноваційної діяльності підприємств
сфери послуг доцільно виконувати в двох площинах:
встановити пріоритетність чи інтенсивність впливу на підприємство, передусім
несприятливого, що перешкоджає отриманню економічного ефекту від нововведення.
Посилена увага до негативної дії зовнішніх чинників необхідна через високу ризикованість
інноваційної діяльності. Нехтування ризиками за умов нестабільного ринкового середовища
у поєднанні із нестабільним фінансовим станом переважної більшості вітчизняних
підприємств сфери послуг може призвести до фатальних наслідків і ускладнення
інноваційного розвитку в дедалі ширших масштабах (регіональному або ж галузевому);
розглянути попереджувальні способи протидії зовнішнім перешкодам ефективної
реалізації інновацій. Завдяки такому підходу не відокремлюються внутрішні та зовнішні
сфери інноваційних трансформацій діяльності підприємства та забезпечується деяке
зниження інноваційного ризику за рахунок певної нейтралізації зовнішніх загроз. Варто
зазначити, що подібний підхід спрямований на одночасне задоволення економічних інтересів
різних учасників ринкової взаємодії з приводу отримання й розподілу соціальноекономічного ефекту сервісної інновації, а тому спрямований на його масштабне (можливо,
мультиплікативне) збільшення.
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ОЦІНКА ЕФЕКТИВНОСТІ УПРАВЛІННЯ ПЕРСОНАЛОМ З ВИКОРИСТАННЯМ
ДИНАМІЧНОГО НОРМАТИВУ
In the article substantiates the methodological tools to assess the effectiveness of the personnel management of
enterprises using dynamic regulation. The algorithm of its construction, author's interpretation and synthesis method
such integrated efficiency with rank correlation analysis are probed.
Keywords: effectiveness of personnel management company, dynamic regulation, ank correlation analysis,
rate of change, integrated indicator.
В статті обґрунтовується методичний інструментарій оцінки ефективності управління персоналом
підприємств з використанням динамічного нормативу. Наводиться алгоритм його побудови, авторська
інтерпретація та методика інтегрального узагальнення такої ефективності за допомогою рангового
кореляційного аналізу.
Ключові слова: ефективність управління персоналом підприємства, динамічний норматив, ранговий
кореляційний аналіз, темп зміни, інтегральний показник.

Ефективність використання персоналу є складною багатокритеріальною
характеристикою, тому необхідно обрати такий метод її оцінки, який ураховував би всі
складові елементи, давав комплексний висновок і дозволяв на підставі акумульованої
інформації встановити діагноз щодо змін, які відбуваються в управлінні діяльністю
персоналу та підприємства в цілому. Діагностика такої ефективності передбачає
використання комплексу аналітичних процедур, варіативне поєднання яких обумовлюється
заданими оціночними параметрами. Таким чином, постає питання вибору методів
дослідження, які дозволять інтегрувати ключові характеристики ефективності управління
персоналом в єдиний аналітичний критерій.
При цьому необхідно зважати на той факт, що процес управління персоналом не
відбувається автономно, його ефективність залежить від злагодженості загальної системи
управління підприємством на засадах зворотного зв’язку. А отже, має бути спрямований на
виконання стратегічно важливих настанов стійкого економічного розвитку підприємства у
довгостроковій перспективі. Такої спрямованості неможливо досягти з використанням
класичних підходів до формування системи показників ефективності управління персоналом,
оскільки вони за будь-яких варіацій характеризують ефективність тільки окремих
управлінських процесів, або загального процесу такого управління, проте в ізоляції від
ключових показників економічного потенціалу підприємства.
Завдання, що потребує вирішення, – інтерпретувати авторський варіант методики
оцінки динамічного нормативу ефективності управління персоналом підприємства як
інтегральної системи її показників шляхом непараметричного аналізу вихідних даних.
Зокрема, російський науковець Мотишина М.С. чи н вперше трактує динамічний норматив
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як «сукупність показників, які підпорядковані темпам зростання таким чином, що підтримка
такого порядку тривалий проміжок часу забезпечує найкращий режим функціонування
господарської системи» [1, с. 210].
Ідея представлення ефективного режиму функціонування господарюючих суб’єктів
через нормативну (еталонну) систему показників, упорядкованих в динаміці, належить
іншому російському вченому Сироєжину І.М. [2]. Також ним вперше висунута пропозиція
упорядкування темпових ознак економічних систем з метою визначення норми їх динаміки, а
подальший її розвиток знайшов відображення в роботах його послідовників [3-5]. Саме вони
розробили правила, процедури та методи динамічних оцінок для нормативної системи
показників, основою якої виділили їх еталонний динамічний ряд, а її призначення вбачали у
вимірі кінцевої результативності діяльності.
Зміст оцінки ефективності управління персоналом підприємства на основі
динамічного нормативу зводиться до розрахунку міри наближення фактичного порядку його
складових до еталонного в динаміці з метою визначення рівня такої ефективності: найвищої
– у випадку максимальної наближеності, у протилежній ситуації неефективне
співвідношення між темпами зростання показників пояснюватиметься вже неекономічними
міркуваннями, або помилковим вибором його стратегічних орієнтирів.
Перелік
елементів
динамічного
нормативу
може
формуватись
двома
загальновизнаними способами:

методом експертного опитування (експертами виступають керівники вищої
ланки, до компетенції яких належить розробка та реалізація стратегічних цілей управління
персоналом підприємством);

методом логіки, який передбачає, що обрані показники мають відображати
ознаки інтенсивного (прогресивного) типу економічного розвитку підприємства, який
забезпечує процес розширеного відтворення за участю людських ресурсів.
Автором обрано другий аналітичний прийом, яким згідно якого ефективність
управління персоналом підприємства спостерігатиметься у випадку, якщо вихідні показники
його динамічного нормативу зростатимуть у такій послідовності:
ТЧП  Т
Т
 ТФОП  Т  Т
Т
(1)
ЧД
ОВФ
Д
Чпост
СОЧ ,
де (у %) ТЧП – темп зміни чистого прибутку, ТЧД – темп зміни чистого доходу, ТОВФ –
темп зміни основних виробничих фондів, ТФОП – темп зміни фонду оплати праці, ТД – темп
зміни кількості відпрацьованих людино-днів, ТЧпост – темп зміни чисельності постійного
персонлу (працівників зі стажем роботи понад 5 р., ТСОЧ – темп зростання середньооблікової
чисельності.
Початковий елемент динамічного нормативу ТЧП забезпечить підприємству
пріоритетність зростання абсолютного та відносного рівня прибутковості за рахунок
економії сукупних витрат, адже наступним елементом нормативу є ТЧД. Еталонне
співвідношення обох цих показників в динаміці, як це зазначено у формулі 1, призведе до
підвищення рентабельності реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг), а їх перебування
на перших місцях нормативу – прибутковості і доходності виробничих і трудових
показників, що слідують за ними.
Залежність показників ТОВФ > ТФОП пояснює випереджальні темпи зростання
виробничого потенціалу підприємства над витратами з оплати праці, що розцінюється
позитивно, адже інтенсивність використання основних виробничих фондів перевищує
зарплатовіддачу. При цьому гарантується підвищення рівня фондоозброєності праці (ТОВФ >
TД > ТЧпост > ТСОЧ).
Співвдіношення ТЧД > TФОП > ТСОЧ відображає традиційну модель ефективного
використання персоналу, коли продуктивність праці зростає більшими темпами, ніж
середньорічна заробітна плата працівників. На збільшення ефективності використання
робочого часу вказує нерівність ТД > ТСОЧ.
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Оскільки між темпами росту двох показників – кількості відпрацьованих людино-днів
та чисельності працівників зі стажем понад 5 років – неможливо встановити пріоритетність
змін, у формулі 1 між ними поставлено знак рівності.
ТЧпост > ТСОЧ свідчить про позитивні тенденції використання персоналу підприємства,
пов’язані із забезпеченням стабільності його кадрового складу.
Дотримання умов динамічної моделі (формула 1) забезпечує високу ефективність
управління персоналом. На практиці ж у підприємств може спостерігатись зовсім інша
послідовність їх складових. Вважатимемо, що структура показників динамічних моделей є
еталонною, а значить – задає пріоритети в управлінні персоналом, натомість фактична –
описує реальну ситуацію дотримання цих пріоритетів. Їх неспівпадіння потребує кількісної
оцінки, для чого пропонуємо використати метод рангового кореляційного аналізу
динамічного нормативу, адже «представлення системи в русі через ранговий ряд параметрів,
що характеризує динаміку її частин, надає унікальну можливість вирішити давню дискусію
про те, одним або декількома величинами слід оцінювати результати роботи … оскільки
спираючись на декілька показників одразу, рангова математика дозволяє звести їх усіх до
одного кількісного виразу без будь-якого зважування» [2, с. 73].
Математичний апарат рангової статистики побудований на порівнянні упорядкованої
множини показників, в якій кожен з них отримує свій ранг (фіксоване місце в
упорядкуванні), та неупорядкованої системи рангів фактичної динаміки показників з метою
оцінки різниці між ними.
У нашому випадку кожному елементу динамічного нормативу ефективності
управління персоналом підприємств присвоюється еталонний ранг, що засвідчує його
пріоритетність в нормативній системі. З іншого боку, ранжування ряду фактичних
показників динамічної моделі є відображенням реальної ситуації на підприємстві, що
склалась в сфері управління персоналом. У процесі їх порівняння деякі автори [6, с. 178 –
179; 7, с. 107] обмежуються оцінкою співставності тільки за коефіцієнтом рангової кореляції
Спірмена, який визначає відхилення фактичного рангу від оптимального в розрізі кожного
показника.
Більш об’єктивним, з нашого погляду, є підхід, який одночасно враховує ступінь
наближення реальної динаміки показників до нормативного їх порядку за відхиленнями
(коефіцієнт Спірмена) і за інверсіями (коефіцієнт Кендалла) одночасно.
У кінцевому підсумку порівняння рангів на основі відхилень (коефіцієнт Спірмена)
дозволить ідентифікувати причини позитивних (негативних) зрушень в управлінні
персоналом господарюючого суб’єкта за окремими показниками, на базі інверсій (коефіцієнт
Кендалла) – кількість порушень нормативної послідовності кожним показником, а отже,
виявити напрямки підвищення ефективності такого управління з метою доведення його до
«ідеального» стану.
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СИСТЕМАТИЗАЦІЯ ОЗНАК ДЛЯ ІДЕНТЕФИКАЦІЇ МЕРЕЖЕВИХ СТРУКТУР
The main purpose of the article is the systematization of approaches to the feature selection which collectively
define network interaction. The network structure and network functioning are determined by the resources
combination of certain activities and some methods to control resources and types of activities. Features that
collectively define network interaction are legal partner autonomy, close relationship based on partially formalized or
trust relations, settings of medium- and long- term partnership, decision making based on jointly produced system of
internal rules and regulations, taking into account partners’ behavior and network partners’ interests.
Key words: network organization, coordination mechanism, relational contract, network structure
Метою статті є систематизація підходів до виділення ознак, які сукупно визначають мережеву
взаємодію. Структура та функціонування мережі визначаються комбінацією ресурсів для організації певних
видів робіт та вибором методів контролю над ресурсами та видами діяльності. Ознаками, які сукупно
визначають мережеву взаємодію є юридична автономність партнерів, тісний зв'язок та взаємовплив на основі
частково формалізованих або довірчих відносин, встановлення середньо- та довготермінових партнерських
стосунків, прийняття рішень на основі спільно виробленої системи внутрішніх правил та норм із врахуванням
моделей поведінки та інтересів партнерів по мережі.
Ключові слова: мережеві організації, механізм координації, реляційний договір, структура мережі

Суттєвою проблемою, яку неодноразово відмічають дослідники, є виокремлення тих
характеристик мережі, що зроблять її відносно однорідним об'єктом, виділеним із
навколишнього середовища.
Наприклад, автори в [1] запропонували характеризувати мережеві організації п'ятьма
ключовими організаційними принципами: єдина мета, цінності та цілі, незалежні члени,
наявність кількох лідерів, добровільність зв'язків та інтегровані рівні. Запропонована модель
розглядає мережу як багаторівневу структуру, де взаємодія здійснюється між індивідуумами,
організаціями чи підрозділами організацій, які можуть мати як горизонтальну, так і
ієрархічну структуру.
Загальне спільне довгострокове встановлення цілей передбачає узгодження цільових
установок різних об’єктів мережі, що забезпечує довготермінове зближення. Спільні цілі не
виключають наявності індивідуальних цілей у партнерів, але вважаються одним із ключових
моментів у створенні міжорганізаційних мереж. Коли один із учасників ставить власні цілі
понад узгоджені цілі мережі, то це може негативно вплинути не тільки на його участі у
структурі, але й на руйнування мережі в цілому. Узгодження мотивацій на різних рівнях
слугує основою складної взаємодії всієї структури.
У той же час, як показують результати багатьох емпіричних досліджень,
добровільність участі у деяких видах міжорганізаційних мереж найчастіше виявляється
вимушеною, особливо для учасників з високо специфічними взаємодоповнюючими
(комплементарними) активами, а стійкість мережі не залежить безпосередньо від кількості
лідерів (хоча еластичність її дійсно корелює з цим показником). Наявність загальної мети і
добровільне надання у спільне користування власних ресурсів і компетенцій не є винятковою
характеристикою мереж і характерне для цілого спектру інших форм - спільних підприємств,
асоціацій, картелів, спілок і т. д. Наявність спільних поглядів і цінностей також не є
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обов'язковою для існування мережі, хоча є важливим фактором досягнення її високої
результативності.
Грандорі А. і Сода Д. розглядають мережі як спосіб регулювання взаємозалежності
між фірмами, який, з одного боку, відмінний від ієрархічного регулювання, з іншого - від
ринкової координації. Вони вважають, що такі атрибути, як процес координації та структура
міжфірмових коаліцій - унікальні характеристики, властиві тільки мережам [2].
З цими авторами співставною є думка В. Тамбовцева [3], який також вважає мережу
самостійним механізмом координації. Автор визначає механізм координації (МК) «Мережа»
як дії фірми через укладення та виконання міжорганізаційних реляційних договорів з
невизначеним терміном дії. Паралельно існують механізм координації «Ринок» як спосіб
координації дій обміну і виробництва шляхом використання цінового механізму та МК
«Ієрархія» як спосіб координації дій зі зміни ресурсів і обміну результатами за наказом.
Автор висловлює думку, що треба розрізняти реальні мережі та групи компаній, що
тісно взаємодіють з МК «Мережа». Функціонування реальних мереж передбачає
використання різних механізмів координації, серед яких МК «Мережа» займає домінуюче
положення, але не виключає застосування й інших механізмів. В випадку реальної
міжорганізаційної мережі застосування МК «Мережа» передбачає суттєву тривалість
взаємовідносин; взаємозалежність при формальній автономності сторін; наявність соціальної
мережі та трансфер прав управління при відсутності трансферу прав власності та захисту
договорів; квазіінтеграцію; виконання неокласичних контрактів, які виконуються в межах
реляційних.
Розвиток концепцій, які аналізують міжфірмову координацію представлений в роботі
[4], де відмічено, що інтерактивна координація, яку вже традиційно пов’язують з
міжфірмовими мережами, на відміну від двох інших типів – ринкової та ієрархічної,
залишається маловивченою.
Більшість авторів підтримують класичну тезу, що головним для ідентифікації мереж є
визначення типу контракту (договору, угоди), який лежить в основі діяльності мережі. Як
відомо [5], ринок базується на класичних контрактах, ієрархія – на реляційних, то логічно
було б вважати основою контрактації для мереж виконання неокласичних контрактів, які
добре підходять для взаємозалежних умов з певним рівнем автономії учасників. У
неокласичних договорах відзначається наявність достатньої свободи дій учасників та
тривалий період часу для виконання умов контракту, хоча із певними часовими
обмеженнями. Однак, із практичних досліджень міжнародної групи IMP Group (Industrial
Marketing and Purchasing Group), що об’єднала вчених з Франції, Німеччини, Італії, Швеції та
Великобританії відомо, що міжфірмові мережі базуються на виконанні реляційних угод з
невизначеним терміном дії, що є їх ключовою ознакою. Ці реляційні контракти, які повністю
охоплюють та регламентують довготермінову взаємодію, є принципово важливими. А вже їх
формальна сторона (імпліцитність чи експліцитність) є другорядною ознакою
функціонування мережі. Реляційні контракти, які пов’язують учасників мережі, виражають
спільність їх думок на всіх етапах формування мережі, а коли вона сформована, партнери
опираються на ці угоди як основу стабілізації взаємних зв’язків.
Автор в [6] також наголошує, що пріоритетним для учасників мережі є виконання
реляційного договору з необмеженим терміном дії, а виконання неокласичних договорів
носить важливий, але другорядний характер.
Однак, можлива і зворотна сторона, коли договір виступає як джерело конфлікту,
особливо у випадку імпліцитних (підвидом яких є соціальні) угод, що закладено у самій суті
такого типу договору. Ці договори являють собою очікування сторін, які виникають із
соціально обумовлених суб’єктивних інтерпретацій поведінки, розумінням і визнанням
обов’язків щодо виконання угоди. Часто соціальна складова є критичним фактором стійкості
та конкурентоспроможності. Але наявність соціальної мережі не є основним критерієм при
ідентифікації мережі, бо її наявність характерна також для ієрархії, а також вона може
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виникати при одиничних трансакціях, наприклад, виконанні складних одноразових проектів.
Але дослідники теорії організацій К. Ример, М. Гоголен и Ш. Кляйн відмічають, що мережа
краще, ніж будь-яка інша форма співробітництва, пристосована для сприяння економічному
обміну та забезпечує середовище для соціального обміну.
Відповідно для аналізу та ідентифікації мереж існує також необхідність аналізу
взаємовідносин. Найбільш активно цей аспект мережевої взаємодії розробляють теоретики
маркетингу взаємовідносин, зокрема представники IMP Group. Основу досліджень в області
промислових мереж заклали роботи Й. Йохансона, Х. Хокансона (1982– 1993 рр.), О.
Хаммарквіста (1982 р.), Л. Маттсона (1985 р.), Д. Форда (1986 р.), М. Форсгрена, П.
Турнбулла і Д.П. Валла (1986 р.), Х.Б. Тореллі (1986 р.), а подальше розповсюдження
отримали в наукових дослідженнях Ф. Котлера, П. Дойля, Ф. Штерна, П. Темпорала, М.
Тротта, Дж. Кэмбела та ін.
Ідея мережевого підходу в промисловому маркетингу пропонувала новий погляд на
ринок як сукупність взаємопов’язаних та взаємозалежних груп організацій та індивідуумів,
які представляють собою мережу. Промислові ринки, де домінує сильна довготермінова,
функціональна, ресурсна та часова залежність, пропонувалось розглядати як закриті мережі.
Сама мережева модель складалася з трьох елементів: учасників або гравців, видів діяльності
та ресурсів. Об’єднання учасників у мережу має певну, змінну в часі структуру, а метою
учасників мережі декларувалося збільшення контролю над одним із цих елементів
(учасниками, діяльністю або ресурсами).
Особливістю цієї концепції був розгляд всього ринку чи його частини як мережі.
Тобто, у мережу можуть входити не тільки ділові партнери, але й конкуренти. Однак, на
нашу думку, залишається відкритим питання визначення границі мережі, співставлення
функціонування окремих її елементів та мережі в цілому, тому дана концепція не знайшла
широкого розвитку в дослідженнях з менеджменту та маркетингу.
Аналітики виділяють такі характеристики мереж як можливість неперервно
пов’язувати між собою різні види ресурсів та ринкові суб’єкти. Ці структури нерівноважні та
лабільні, але коли відносини вже стабілізувалися, значних змін, зокрема реструктурування, в
них не відбувається.
Процеси взаємодії суб’єктів у мережі можна звести до двох основних: перший – це
комбінація ресурсів для організації певних видів робіт, а другий – вибір методів контролю
над ресурсами та видами діяльності. Структура та функціонування мережі в кожен
конкретний момент визначаються результатами цих процесів.
Тобто, міжорганізаційна мережа визначається зв’язками між певним набором
незалежних організацій (структура мережі) та їх взаємодій всередині мережі (мережеві
процеси). Мережа має видиму границю зі своїм оточенням і переслідує загальну ціль, яка
зводиться до комбінування ресурсів та ключових компетенцій, але при цьому кожен учасник
може мати власні, локальні цілі.
Враховуючи різні точки зору, можна виділити однозначні атрибути, які сукупно
визначають мережеву взаємодію. Цими характеристиками є юридична автономність
партнерів, тісний зв'язок та взаємовплив на основі частково формалізованих або довірчих
відносин, встановлення середньо- та довготермінових партнерських стосунків, прийняття
рішень на основі спільно виробленої системи внутрішніх правил та норм із врахуванням
моделей поведінки та інтересів партнерів по мережі.
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У статті уточнено сутність стратегії інноваційного розвитку економіки з урахуванням узагальнення
існуючих теоретичних підходів та концепцій розвитку інноваційної діяльності, окреслено основні її
характеристики та запропоновано підходи до класифікації стратегій інноваційного розвитку.
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Стрімкий розвиток науково - технічного прогресу, що відбувається на світовому
ринку, має свій особливий вплив на сутність усіх економічних процесів на підприємстві
[1,с.94]. Перехід української економіки до ринкових умов функціонування супроводжується
зростаючим науково - технічним і технологічним відставанням від індустріально розвинених
країн, але вітчизняний народногосподарський комплекс має для розвитку достатній науковий
і технічний потенціал. Один із основних недоліків у розвитку інноваційної сфери
підприємств України полягає у відсутності ефективної методики управління зазначеними
процесами, що відповідала б національним особливостям та забезпечувала ефективний
розвиток інноваційного потенціалу підприємства [2,с.230].
Проблеми економічного зростання, підвищення конкурентоспроможності в умовах
інформаційно-технологічної революції можуть бути вирішені за допомогою ефективних
стратегій інноваційного розвитку. Саме послідовна інноваційна стратегія зумовила високу
якість життя, національну безпеку, охорону довкілля та високий технічний рівень
розвинених країн світу. Отже, мова йде про неперервний, детально спланований
стратегічний інноваційний розвиток, який формує методи та засоби управління інноваціями
та дозволить підпорядкувати впровадження інновацій загальним цілям підприємства [3,с.3].
Перехід підприємств до нових умов господарювання, функціонування у ринковому
середовищі вимагає застосування сучасних інструментів управління виробничими
процесами. Важлива роль у формуванні напрямків розвитку підприємств належить
стратегічному плануванню. Розробка інноваційної стратегії підприємства дозволить
своєчасно реагувати на зміни економічних зовнішніх умов, знаходити місце підприємства у
нестабільному ринковому середовищі.
Інноваційна стратегія, як один із функціональних напрямків стратегічного планування
спрямована на підвищення технічного рівня виробництва, застосування найновіших засобів
виробництва та на покращення якості продукції 4, с.82. Формуючи стратегію, необхідно
враховувати можливість впливу різноманітних факторів, що сприяють інноваційному
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розвитку виробництва. До них належать: орієнтація науково-технічних заходів на ринкові
потреби; наявність у підприємства науково-технічного потенціалу; створення ефективної
системи відбору та оцінки проектів; ефективне управління проектами та контроль.
Відповідно до можливостей окремого підприємства, галузевих особливостей, рівня
конкурентної боротьби підприємство може обрати ту чи іншу інноваційну стратегію.
Вибір інноваційної стратегії - складне завдання і його вирішення залежить від ряду
причин, серед яких не останнє місце належить рівню науково-технічного розвитку країни,
можливості користуватись світовими інформаційними каналами, ринковій конкуренції
[5,с.114].
Формування стратегії інноваційного розвитку підприємства відбувається поетапно.
Для її обґрунтування доцільно застосовувати методику, яка базується на взаємозв’язку
базової, конкурентної та функціональних стратегій і залежить від політики підприємства,
спрямованої на інноваційний розвиток (рис.1).
Етап визначення
загальної стратегії

Базова стратегія

Конкурентна стратегія

Програма інноваційного розвитку підприємства
Етап формування
функціональних
стратегій

Стратегія інноваційного розвитку підприємства (СІРП)
Інноваційна поведінка підприємства
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обґрунтування
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Етап вибору
альтернативних
стратегій
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Технологічні стратегія
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Копіювання

Сегментування
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Досягнення інноваційної активності

Рис. 1. Декомпозиція формування стратегії інноваційного розвитку підприємства
Найбільшої уваги заслуговує технологічна стратегія, яка може розглядатися як
програма розвитку матеріально - технічної бази підприємства, що полягає в обґрунтуванні
управлінських рішень стосовно вибору технологій, які відповідають сучасним стандартам;
обладнання, що дозволяє реалізовувати новітні технології виробництва; методів залучення
різного роду ресурсів, необхідних для ефективної організації виробництва з урахуванням
впливу конкурентного середовища та тенденцій глобального світового ринку.
Враховуючи, що реалізація технологічної стратегії полягає у забезпеченні очікуваних
прогнозованих умов функціонування підприємства у сучасному ринковому середовищі, слід
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акцентувати увагу на постійному проведенні технологічних інновацій і використанні нових
технологічних ідей, що означає активну інноваційну поведінку підприємства. У цьому разі
можна виділити два типи стратегії: лідерства та імітації. Різниця полягає у первинності
використання технологічної ідеї: якщо ідея нова, обирається стратегія інноваційного
лідерства, якщо вже відома на ринку – імітаційна стратегія.
У будь-якому випадку важливо в процесі моніторингу діяльності підприємства
розпізнати та ідентифікувати стратегічні альтернативи. Якщо обрано імітаційні стратегії, то
залежно від політики підприємства альтернативною може буде стратегія слідування за
лідером, копіювання, залежності чи удосконалення технологічної ідеї.
Слід зазначити, що реалізація стратегій інноваційного розвитку пов’язана зі значним
ризиком для підприємства, найчастіше спровокованим недостатнім досвідом щодо
впровадження інновацій. До того ж вплив невизначеності зовнішнього середовища
спричиняє проблеми щодо відсутності гарантій можливості впровадження технологічної ідеї
в кінцевий продукт, невизначеності його комерційної реалізації, що викликає необхідність
детального прорахунку всіх можливостей інноваційного розвитку [5,с.124].
Завершальним етапом у процесі розробки стратегій інноваційного розвитку є оцінка
інноваційного потенціалу підприємства, яка проводиться з метою визначення достатності
фінансово-економічних ресурсів для забезпечення не тільки стратегічної інноваційної, але і
поточної виробничої діяльності [3, с.8].
Інноваційний потенціал будь-якого підприємства залежить від специфіки і масштабів
його діяльності, а ступінь використання потенціалу визначає інноваційні можливості і
сприйнятливість підприємства до нововведень.
Величину інноваційного потенціалу
підприємства можна визначити за такою формулою:

IP  i 1 k i Ri
n

(1),

де IP - інноваційний потенціал підприємства;
n - число складових інноваційного потенціалу підприємства;

Ri - складова інноваційного потенціалу підприємства;
ki - ваговий коефіцієнт i-ої складової інноваційного потенціалу, який визначається
експертним шляхом (при цьому



n

i 1

k i  1 ).

Як показує практика, із загальної кількості розроблюваних інноваційних проектів на
підприємствах не всі досягають кінцевої мети зважаючи на низку причин, серед яких,
наприклад, недостатній рівень виробничого потенціалу або помилка на початковому етапі
розробки проекту. Відповідно, необхідно розраховувати коефіцієнт використання
інноваційного потенціалу:

Ki 
де

IPr
IPmax

(2),

IPr - реальний рівень інноваційного потенціалу підприємства;
IPmax - максимально можливий рівень інноваційного потенціалу.

Коефіцієнт використання інноваційного потенціалу в ідеалі повинен прагнути до 1.
Оцінюючи інноваційний потенціал свого підприємства, керівник визначає свої можливості
ведення інноваційної діяльності, тобто відповідає для себе на питання, чи «під силу»
підприємству впровадження нових або поліпшуючих технологій. Від стану інноваційного
потенціалу залежить остаточний вибір тієї чи іншої стратегії інноваційного розвитку.
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Таким чином, правильно обрана стратегія є найважливішим результатом і в той же час
ефективним механізмом стратегічного управління, оскільки вона мобілізує використання
науково-технічного, виробничо-технологічного, фінансово-економічного, соціального та
організаційного потенціалу підприємства в певних напрямках, який направлений на
досягнення успіху.
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У наукових тезах розглянуто та виокремлено понятійний аппарат фінансової технології
секюритизації, наведена класифікація за типами та формами, приведені мета та переваги застосування
технології емітентами та інвесторами, виділений зарубіжний досвід використання копроративної
секюритизації та описані перспективи широкого застосування секюритизації в Україні.
Ключові слова: корпоративна сек’юритизація, ризик менеджмент, фінансова технологія, фінансові
активи, пул.

Слабкі сигнали відновлення економічного зростання в Україні на сучасному етапі
однозначно загострюють проблему стимулювання банківського кредитування реального
сектора економіки. Однак, на заваді розвитку цих процесів стоять слабка внутрішня
ресурсна база українських банків, їх обмежений доступ до міжнародних ринків капіталу та
криза ліквідності, що може припинити операційну діяльність у сфері кредитування бізнесу
та населення. Вирішуючи завдання відновлення стабільності банківської системи та
грошового ринку, активізації кредитування реального сектора економіки Урядом і
Національним банком України, вживають заходів щодо стимулювання процесів залучення
приватних інвестицій та їх фінансування. Осучаснення методів їх здійснення базується на
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прогресивному досвіді країн з розвинутою економікою. До таких методів відносився метод
сек’юритизації активів, який починає впроваджуватись на теренах українського фінансового
ринку та реального сектору економіки.
Сек'юритизація, яка правомірно вважається найбільшим досягненням минулого
століття в галузі фінансів, фактично уособлює еволюціоновану під сучасні вимоги ринку форму запозичення під заставу. Тисячолітній пошук найбільш прийнятної для кредиторів
форми забезпечення позик втілений у заставу майна боржника. Ознакою сучасного
механізму є те, що кредитором тепер виступає широке коло осіб (інвесторів), а сам предмет
застави, як і можливість їм управляти в інтересах кредитора, не залежить від волі та стану
боржника.
Аналіз останніх досліджень і публікацій. Сутність, механізми та перспективи
розвитку цієї технології були розглянуті в багатьох наукових працях та надбаннях таких
зарубіжних та вітчизняних вчених, як П. С. Роуз, Х. П. Бер, С. Л. Шварц, Ю. Е. Туктаров, А.
Селивановський, Н. І. Берзон, А. Казаков, В. Усоскин, З. М. Васильченко, Н. Г. Виговська,
О. М. Петрук, О. С. Новак та інші. На світовій економічній арені значну увагу дослідженням
питань сек’юритизації приділяють провідні фінансові інституції світу – Міжнародний
валютний фонд, Міжнародна фінансова корпорація, Базельский комітет з банківського
нагляду, Агентство США з міжнародного розвитку (USAID) та ін. Проте питання
перспективної адаптації вищезгаданої фінансової технології та впровадження її процесів у
діяльність підприємств реального сектору України на сучасному етапі потребує
спрямованого науково-методичного осмислення.
Метою дослідження є
створення чіткого наукового концепту впровадження
технології сек’юритизації, в системі фінансового інжінірінга вітчизняних суб’єктів
господарювання.
Результати дослідження. Саме виокремлення активів (грошових вимог) у захищений
пул, надходження від якого спрямовуються власникам сек’юритизаційних цінних паперів,
визначає безпеку для інвесторів. Відповідно, вибір способу такого виведення
(відокремлення) активів з-під впливу оригінатора-отримувача фінансування й визначає
розмаїття існуючих форм сек’юритизації. Найбільш поширеною та зручною формою
виокремлення активів є їх консолідація на балансі спеціалізованої особи-емітента SPV
(special purpose vehicle), що створюється при кожному конкретному випуску. У багатьох
юрисдикціях така SPV-особа (vehicle — засіб передачі, носій) взагалі не вважається
юридичною особою, а визнається відособленим майном, що складається із
забезпечувального пула активів (грошових вимог) і непогашених зобов'язань перед
власниками цінних паперів. Природно, що такий емітент, який не створює нової вартості, а
слугує тільки розподільним ланцюгом, не підпадає під оподаткування.
З ухваленням у 2005 р. розробленого за участі міжнародних експертів у рамках
проектів Світового банку та Закону України «Про іпотечні облігації» №3610-17 від
07.07.2011р. у вітчизняній економіці вже запущено механізм сек'юритизації іпотеки, і є
достатній досвід, який можна поширити на інші активи. У Верховній Раді України вже
зареєстровані відповідні законопроекти (№2784, та №2785), розроблені на базі зазначеного
закону. Причому напрацьована регуляторами нормативна база може легко адаптуватись під
нове законодавство. Велике стимулююче значення має включення технології сек'юритизації
в Комплексну програму реформ в напрямку розвитку фінансового ринку України до 2020 р.,
а також підписання Меморандуму ЄБРР із НКЦПФР, НБУ та Мінфіном, яким передбачено
впровадження в Україні сек'юритизації та обігу облігацій, хоча на віддалену перспективу.
Політика сек’юритизації розглядається як складова інструментів стимулювання
економіки, що дозволить повністю виключити практику використання комерційними
банками отриманих від Національного банку ресурсів не за призначенням — на цілі, не
пов'язані з пріоритетним фінансуванням бізнесу в реальному секторі, важливих
інфраструктурних проектів, масового житлового будівництва тощо. [1] При цьому можуть
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бути істотно пом'якшені інфляційні ризики зростання економіки за умов стимулювання
Національним банком випередження нарощування, пов'язаного з пом'якшенням грошової
пропозиції, яка проявиться пізніше. Однак, в Україні поки що поширена практика
використання такого класу цінних паперів, як облігації, забезпечені активами та грошовими
вимогами. Більш за те, на ринку цінних паперів України практично відсутні операції з
сек'юритизації активів — ключового фінансового інструмента.
Історично становлення зазначеної фінансової технології можна умовно поділити на
три етапи. На етапі I (початок 70-х років XX ст.) сек’юритизації піддавались іпотечні
кредити. Банк, що видавав кредити на придбання нерухомості, об’єднував їх в пул іпотек,
який продавав юридичній особі, яка мала право здійснювати емісію облігацій. Джерелом
виплати купонів за облігаціями та їх подальшого погашення визначались грошові потоки по
кредиту. Грошовий потік по пулу іпотек сам по собі є досить стабільним. Якщо позичальник
не здатний розплатитися за іпотечним кредитом, його нерухомість продається відповідно до
встановленої процедури, і власник заставної отримує кошти. Крім того, часто гарантом по
іпотечних облігаціях виступають урядові організації, що підвищує надійність облігацій.
Облігації, викуплені під забезпечення пулу заставних за іпотечними кредитами, отримали
назву «облігації, забезпечені іпотекою» (Mortgage Backed Securities). Якщо спочатку
сек’юритизації піддавалися іпотечні кредити, видані банками фізичним особам, то надалі
ринок сек’юритизації був розширений за рахунок включення об’єктів комерційної
нерухомості.
На етапі II процес сек’юритизації розвивався у напрямку розширення складу
банківських інструментів, що задіяні в цій технології. В основі нових напрямків
сек’юритизації покладені ті ж принципи продажу банківських активів спеціальній юридичній
особі, що випускає облігації, у забезпеченні останніх грошовими потоками по кредитах на
придбання автомобілів, студентських кредитах, надходженнях по кредитних картках. Дані
облігації отримали назву «облігації, забезпечені активами» (Asset Backed Securities). Ринок
таких облігацій сформувався у США в середині 80-х років XX ст. Порівняння процедур
сек’юритизації на I і II етапах доводить їх певну схожість, а саме: ініціатором сек’юритизації
виступає банк, сек’юритизації підлягають банківські кредити, сек’юритизовані активи
списуються з балансу банку і передаються спеціальній юридичній особі, забезпеченням
облігації є грошові потоки за кредитами.
На третьому етапі становлення було розширене число активів, що підлягають
сек’юритизації. Якщо на попередніх етапах мова йшла про сек’юритизацію банківських
активів (іпотечних чи на придбання автомобілів, студентських кредитів і т. п.), то на цьому
етапі сек’юритизація стосується майбутніх грошових потоків. Витоки такого напряму
розвитку технології пов’язують з проведенням у другій половині ХХ століття операцій
банків з вимогами сумнівної якості. Серед таких операцій можна виділити реалізацію
програми сек’юритизації боргів країн, що розвиваються, простроченої податкової
заборгованості, виплати за договорами франчайзингу та ін. Наприклад, у Латинській
Америці були випущені облігації як сек’юритизація майбутніх надходжень (Future Flow
Securitisation), в якості яких виступає виручка за експортними контрактами. Новизна
технології сек’юритизації активів як інноваційного способу фінансування полягає у
специфіці застосування і комбінації структурних елементів, характерних для традиційних
технік фінансування з високою ліквідністю, підходу до розподілу та мінімізації ризиків.
Зміст обліково-аналітичного забезпечення процедур сек’юритизації активів фінансових
інститутів, визначається поняття «процесу сек’юритизації», які є об’єктом обліку. [3]
Сучасними ознаками процесу сек’юритизації активів є:
1) випуск боргових цінних паперів, який забезпечується однорідними активами;
2) джерелом виплат відсотків та сплати вартості цінного папера обов’язково є грошові
потоки за активами, що підлягають сек’юритизації, – для «класичної сек’юритизації», а
також інші джерела – при «синтетичній сек’юритизації»;
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3) використовувані боргові цінні папери мають вільно обертатися на фондовому
ринку;
4) емітентами таких боргових цінних паперів може бути спеціально створена
юридична особа або сам оригінатор (тобто власник активів, що сек’юритизуються).[4]
У західних наукових джерелах і практичні літературі наводиться поділ сек’юритизції
залежно від емітента цінних паперів на «класичну» та «синтетичну». Відповідно до
міжнародної практики під операцією класичної сек’юритизації розуміється власне те ж саме,
що і під сек’юритизацією у вузькому значенні: інноваційний спосіб фінансування з
перетворенням малоліквідного майна, що не перебуває в обігу на ринку, на фінансові
інструменти грошового ринку або ринку капіталів . При цьому: диверсифікований портфель
активів (кредитів або застав) виокремлюється і списується з балансу кредитної організації,
який набуває юридичної самостійності через передачу спеціально створеній юридичній особі
(Special Purpose Vehicle, SPV) .
При синтетичній «сек’юритизації» емітентом найчастіше є банк-організатор, який
сформував портфель іпотечних, споживчих кредитів. Останній самостійно випускає боргові
цінні папери, забезпечені цим портфелем, а виплата дивідендів власникам таких цінних
паперів здійснюється за рахунок коштів, що надходять за іпотечними, споживчими
кредитами та з інших джерел.
Таким чином дана концепція тісно пов`язана з поняттям «дезінтермінація», що
передбачає виключення із процесу фінансування посередників і являє собою механізм
прямого виходу на фінансовий ринок.
Рейтинговим агентством «Fitch Ratings» запропонована класифікація цілей
застосування обраної фінансової технології і визначені її переваги. [5] Відтак, цілі емітента
при проведенні сек’юритизації включають :
1) залучення додаткового фінансування. Для великих компаній такий метод є
можливістю диверсифікації джерел фінансування. Для нових і невеликих компаній
створення доступної можливості залучення дешевого джерела фінансування.
2) можливість заміни процентних доходів від виданих банками кредитів, комісійними
платежами за їх обслуговування через продаж (оригінатором активів SPV і сплаченими в
свою чергу комісійних платежів).
3) забезпечення прозорості операції та суб’єкта угоди, який не веде господарську
діяльність як можливість отримати більш високі рейтинги, порівняно з рейтингом емітента, а
відтак можливість зменшення витрат на операції сек’юритизації.
4) диверсифікація інвесторів, в тому числі інституціональних одиниць (buy-and-hold
investors) за рахунок випуску декількох траншів з різними комбінаціями співвідношення
«дохідних ризик». Особливо це важливо для інституціональних інвесторів, що мають
законодавчі обмеження у питаннях інвестування за показниками ризику.
5) можливі використання банками сек’юритизації як позабалансового методу
фінансування. Таким чином технологія сек’юратизації передбачає активне списання з
балансу після реального її вилучення, що дозволяє оптимізувати структуру і адекватного
коригування діючих законів про цінні папери та фінансовий ринок, а також відновлення
процесів формування сприятливого інвестиційного клімату та економічного зростання в
нашій країні.
В залежності від цілей емітента та характеру підлеглих активів, сек’юритизаційні
транзакції можуть бути поділені на випуск цінних паперів, забезпечених іпотечними
кредитами (MBS), колатералізованих боргових зобов`язань (CDO) та цінних паперів,
забезпечених активами (ABS) у вузькому сенсі. Концептуальні види сек’юритиаційних
транзакцій відображено у таблиці 1.
В практиці корпоративної сек’юритизації раціональніше та частіше застосовують
третій тип сек’юритизаційної транзакції, а саме випуск цінних паперів неіпотечного
забезпечення.
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Таблиця 1
Типи сек’юритизаційних транзакцій [ 6]
Випуск MBS (цінних паперів,
Випуск CDO
Випуск ABS (цінних паперів,
забезпечених іпотечними
(колатералізованих боргових
забезпечених неіпотечними
кредитами)
зобов’язань)
активами)
цінних
паперів,
CLO Випуск
Випуск RMBS (цінних паперів, Випуск
забезпечених
житловою (колатерелізованих кредитних забезпечених:
Зобов’язаннями
по
зобов’язань)
іпотекою)
кредитних картках;
Зобов’язаннями
по
CBO Випуск CMBS (цінних паперів, Випуск
лізингу;
забезпечених
нежитловою (колатералізованих
Торговельними
облігаційних зобов’язань)
іпотекою)
зобов’язаннями;
Споживчими
кредитами, тощо.

Висновки: Отже, зважаючи на об’єктивні передумови застосування корпоративної
сек’юритизації в сучасних умовах пошуку ефективної концепції диверсифікації джерел
фінансування та розподілу кредитних ризиків, вищезазначена фінансова технологія
заслуговує поширення і впровадження. Безумовно, сек’юритизація активів не є панацеєю у
вирішенні нагальної проблеми, проте осучаснення фінансових механізмів та інструментарію
на основі цієї технології дозволить суб’єктам підприємницької діяльності створити дієву
систему переваг інвестиційного процесу, в т.ч. в оптимізації структури джерел фінансування
за критерієм співвідношення «вартість-ризик».
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In article point of view of authors on an enterprise management problem in the conditions of crisis on the
example of the Republic of Kazakhstan taking into account influence of the most general economic factors showing the
level of social and economic development of the state is provided. Opportunities of getting out of crisis state for the real
entity through implementation of a number of optimum strategy in addition offered.
Keywords: crisis, enterprise, strategy, improvement, operational management.
В статье представлена точка зрения авторов на проблему управления предприятием в условиях
кризиса на примере Республики Казахстан с учетом влияния наиболее общих экономических факторов,
показывающих уровень социально-экономического развития государства. Помимо этого предлагаются
возможности выхода из кризисного состояния для реального предприятия через реализацию целого ряда
оптимальных стратегий.
Ключевые слова: кризис, предприятие, стратегия, оздоровление, оперативное управление.

Для успешного функционирования в условиях финансового кризиса, необходим
определенный набор методов управления, использование которых поможет справиться с
новыми нестандартными задачами, возникающими в условиях экономического кризиса.
Разработка такого арсенала управленческих подходов позволит создать определённый резерв
прочности (буфер безопасности), позволяющий планировать управленческие решения в
ответ на изменения внешней рыночной среды.
После комплексной диагностики состояния предприятия следует обозначить или
откорректировать стратегические цели предприятия.
Предприятие может функционировать на определенном сегменте рынка,
руководствуясь одной из существующих маркетинговых стратегий: а) стратегия
стабильности - укрепление существующего направления бизнеса; б) стратегия роста - захват
новых рынков сбыта; в) стратегия сокращения - сворачивание бизнеса (продажа деловой
единицы нерентабельного бизнеса) и ликвидации; г) функциональная стратегия - усиленное
направление развития какого-либо аспекта деятельности предприятия. Различают такие
разновидности, как финансовую, кадровую, производственную и др. [1].
Стратегия выживания - отказ от прежних методов хозяйствования и приспособление к
формирующейся конъюнктуре рыночных отношений. Реализация выбранной стратегии
происходит при соответствующем поведении: креативное - создание нового продукта с
уникальными свойствами; приспособленческое - сосредоточение внимания на одном из
сегментов рынка и на особой группе покупателей; преимущественное - нацеленность на
сохранение достигнутых позиций за счет снижения цен, издержек качества продукции [2].
Первый этап тактического управления - реализация выбранной стратегии; при этом
менеджеры должны: а) окончательно уяснить выработанную антикризисную стратегию и
цели, их соответствие друг другу; б) детально довести идеи новой стратегии и смысл целей
до сотрудников с целью широкого их вовлечения в процесс реализации антикризисной
стратегии; в) привести ресурсы в соответствие с реализуемой антикризисной стратегией; г)
выработать решения по поводу организационной структуры.
Оперативными точечными мерами с целью устоять против удара кризисных факторов
могут быть:
- снижение затрат на продвижение;
- снижение цен на продукцию;
- приостановка производства;
- сокращение персонала;
- приостановка инвестиционных проектов [3].
К регулярным мерам с целью обеспечения стабильности бизнеса в условиях кризиса
относят:
- повышение эффективности персонала;
- ежедневный контроль ключевых показателей;
- планирование притоков и оттоков денежных средств, выявление кассовых разрывов;
- оперативный анализ рентабельности заказов;
- оптимизация затрат на ремонты и техобслуживание;
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- оптимизация складских запасов;
- анализ и снижение затрат.
Но следует отметить, что какие бы меры не принимались предприятием для выхода из
сложившейся неблагоприятной ситуации, они должны быть направлены на увеличение
источников формирования собственных ресурсов предприятия или на уменьшение
противоположной части – объему их потребления. Такие меры должны привести к тому, что
первая составляющая должна быть больше второй. Чем в большей степени предприятие
сможет обеспечить этот положительный разрыв, тем быстрее оно достигнет точки
финансового равновесия в процессе выхода из состояния кризиса. Результатом
эффективного применения данного механизма является выход предприятия в состояние
финансовой устойчивости и достижение показателей финансовой структуры капитала
нормального уровня.
Главная цель антикризисных мероприятий - уровнять денежные средства с суммой
текущих финансовых потребностей и удержать такое состояние в течение как минимум
одного хозяйственного цикла. Для этого нужно поработать не только с контролем расходов и
изъятием денежных ресурсов из активов предприятия, но и с обеспечением продаж
продукции, чтобы запасы продукции не легли на склады мертвым грузом. Нужно понимать,
что наличие продукции на складе никак не обеспечит реальной платежеспособности,
которую в конечном итоге определяют именно денежные средства. Только мощный
маркетинговый план, обеспечит продажи и приток денежных средств [4].
Таким образом предлагаются следующие пути совершенствования деятельности
предприятия:
1. Снижение затрат на производство товаров и услуг.
2. Увеличение числа потребителей товаров и услуг.
3. Повышение рентабельности предприятия.
Большинство компаний в кризисной ситуации акцентируют свое внимание лишь на
оптимизации расходов предприятия, сокращении их до минимума. Но такой подход к
решению проблем дает лишь кратковременный эффект и одновременно ведет к сокращению
операций. Инновационное реформирование, т. е. повышение восприимчивости деятельности
предприятия к использованию инноваций и привлечение инвестиций под прибыльные
проекты.
Управление ассортиментом и ценообразованием, оценивается возможность изменения
ассортиментной политики с целью концентрации на наиболее рентабельной продукции,
проводится анализ ценообразования и перехода на систему минимально допустимой
наценки.
Действия финансового менеджмента: а) управление оборотным капиталом
(дебиторская задолженность, запасы, денежные средства, ликвидные ценные бумаги,
текущие пассивы). Основной целью по данному направлению является формирование
рациональной структуры и состава оборотных активов и пассивов, обеспечивающих
предприятие дополнительными свободными денежными средствами [5].
Большое внимание уделяется изменению кредитной политики и ее влиянию на
продажи, себестоимость продукции, дебиторскую и кредиторскую задолженность компании,
её финансовое оздоровление; б) оценка и аудит при проведении залоговых и кредитных
операций - подготовка документов, необходимых для получения кредитов и подтверждения
реальной стоимости залоговых активов, так как в условиях финансового кризиса будут
повышены требования к качеству их разработки; в) реструктуризация и оптимизация активов
и обязательств - проводится классификация и структуризация существующих активов и
обязательств, осуществляется оценка их доходности, ликвидности и целесообразности
сохранения в портфеле активов компании.
Управление рисками, определяются основные экономические риски, способные
оказать наибольшее влияние на состояние предприятия в условиях финансового кризиса,
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проводится оценка их последствий и вероятности наступления, разрабатываются
мероприятия по их минимизации.
При реализации новой стратегии необходимо сконцентрировать внимание на том, как
изменения будут восприняты, сопротивление необходимо уменьшить до минимума или
устранить независимо от типа и содержания изменения. Оптимизация системы
материального стимулирования. Система материального стимулирования – это один из
наиболее действенных инструментов управления, позволяющих влиять на эффективность
деятельности сотрудников.
Также необходимо обучение руководящего состава предприятия, с тем чтобы высшее
руководство могли принять стратегические решения в случае наступления кризисных
ситуаций. На следующем этапе проводится контроль и оценка процесса движения к
стратегической цели предприятия.
Управление кризисом на предприятии – комплекс мер, имеющих системный характер
и направленных на предотвращение или устранение неблагоприятных для бизнеса явлений
посредством использования всего потенциала современного менеджмента, разработки и
реализации на предприятии специальной программы, имеющей стратегический характер,
позволяющей устранить временные затруднения, сохранить и преумножить рыночные
позиции при любых обстоятельствах, при опоре в основном на собственные ресурсы.
Литература:
1.
2.
3.
4.
5.

Баринов В.А. Антикризисное управление: Учебное пособие. М.: ИДФБК-ПРЕСС, 2012. -520с.
Гусев В.И. Антикризисное управление: Конспект лекций. М.: МИЭМП, 2011. -104 с.
Дурицына Р.Ф Управление проектами в условиях кризиса: Учебное пособие. Благовещенск, ПКИ Зея,
2012. -128 с.
http://www.trans.polimer.ru
Томпсон А.А., Стринленд А.Д. Стратегический менеджмент. Искусство разработки и реализации
стратегии: Учебник для вузов / Пер. с англ.; Под. ред. Л.Г. Зайцевой, М.И. Соколовой. М.: Банки и
биржи, ЮНИТИ, 2008.

Miahkykh I.,
Doctor of Economic Sciences, Professor

Rybalko I.
student
National Aviation University

PROBLEMS OF FORMATION AND ACCOUNTING AUTHORIZED
CAPITAL BUSINESS COMPANIES
Мягких І.М.,
д.е.н., доцент
Рибалко Я.О.
студент
Національний авіаційний університет, Україна
ПРОБЛЕМИ ФОРМУВАННЯ ТА ОБЛІКУ СТАТУТНОГО КАПІТАЛУ
ГОСПОДАРСЬКИХ ТОВАРИСТВ
In the article the essence of the concepts of "capital", "capital", "contribution", revealed the factors that affect
the authorized capital of enterprises. The study identified problems the authorized capital of the company. The necessity
of keeping order and documenting the authorized capital. The proposals for their improvement.
Keywords: capital, share capital, contributions, joint stock company, the authorized capital, organization of
accounting.
У статті розглянуто сутність понять «капітал», «статутний капітал», «внесок», розкриті чинники
які впливають на статутний капітал підприємств. В процесі дослідження виявлені проблеми формування
статутного капіталу акціонерних товариств. Обґрунтована необхідність організації обліку та порядок
документального оформлення формування статутного капіталу. Надано пропозиції щодо їх удосконалення.
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В ринкових умовах важливим питанням для кожного господарюючого суб’єкта є
процес формування статутного капіталу, який являє собою основу успішного становлення,
функціонування та розвитку підприємства.
Для здійснення своєї підприємницької діяльності господарські товариства згідно до
Цивільного та Господарського законодавства повинні мати майнову основу яку їм передано
у власність засновниками (учасниками) як внески.
Господарським товариством є юридична особа, статутний (складений) капітал якої
поділений на частки між засновниками (учасниками) [1].
Згідно Господарського кодексу України вкладами учасників та засновників
господарського товариства можуть бути будинки, споруди, обладнання та інші матеріальні
цінності, цінні папери, права користування землею, водою та іншими природними
ресурсами, будинками, спорудами, а також інші майнові права (включаючи майнові права на
об'єкти інтелектуальної власності), кошти, в тому числі в іноземній валюті [2].
Щодо Цивільного кодексу України то, вкладом до статутного (складеного) капіталу
господарського товариства можуть бути гроші, цінні папери, інші речі або майнові чи інші
відчужувані права, що мають грошову оцінку, якщо інше не встановлено законом [1].
Сума таких вкладів, згідно законодавчої бази України, називається статутним
капіталом господарського товариства.
Капітал втілює в собі ту частину активів, яку без будь-яких умов та обмежень можна
визнати власністю підприємства, тому статутний капітал є не тільки стартовим капіталом
щодо початку та продовження діяльності суб’єкта господарювання, а й основною частиною
його власного капіталу.
Поняття статутний капітал як складова власного капіталу регламентована чинним
законодавством України. Так, відповідно до ст. 2, п.19 Закону України «Про акціонерні
товариства» статутний капітал розглядається як капітал товариства, що утворюється з суми
номінальної вартості всіх розміщених акцій товариства [3]. Відповідно до Цивільного
кодексу Україні статутний капітал розкривається як мінімальний розмір майна товариства
який гарантує інтереси його кредиторів [1].
А отже, статутний капітал - це капітал, який зареєстрований згідно законодавчонормативним актам та відображений в установчих документах у вигляді грошового
еквіваленту суми майна, яке повинно бути передано підприємству засновниками
(учасниками) у власність для забезпечення його господарської діяльності та отримуваних
ними (згідно внесених часток) майнових прав.
Між змістом поняття «капітал» за класичною економічною теорією та теорією
бухгалтерського обліку існує відмінність. Так за економічною теорією під капіталом
вважають засоби виробництва, що базуються на теорії А Сміта та Д. Рікардо або сукупність
факторів виробництва – за марксистською теорією. Щодо теорії бухгалтерського обліку то
«капітал» розглядається як джерело утворення активів підприємства. Слід відмітити, що
спільним для цих теорій (бухгалтерської та економічної) є матеріально-речовий зміст
капіталу.
Формування та облік статутного капіталу залежить від організаційно-правової форми
та виду діяльності суб’єкта господарювання. Так, наприклад, статутний капітал акціонерного
товариста, згідно ст. 155 Цивільного кодексу України, утворюється з вартості вкладів
акціонерів, внесених внаслідок придбання ними акцій, а статутний капітал товариства з
обмеженою відповідальністю, згідно ст. 144 Цивільного кодексу України, складається з
вартості вкладів його учасників.
На сьогодні перед вітчизняними суб’єктами господарювання постало ряд важливих
питань щодо формування та обліку статутного капіталу: сутність поняття «вклад» та
«внесок», а також яка частка кожного засновника в статутному капіталі підприємства і її
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відобрження в обліку, та які функції дана частка буде виконувати (інвестування у діяльність
підприємства; регулювання відносин власності; управління підприємством) на підприємстві.
Аналізуючи поняття «вклад» та «внесок» можна зазначити, що згідно економічних
словників [4, 5]:
вне́сок (минула форма від вносити) - загальне поняття, яке передбачає докладання,
додаткове накопичення до вже існуючих матеріальних чи нематеріальних ресурсів,
наприклад, грошовий внесок або до нематеріальних цінностей, наприклад, науковий внесок
або внесок в науку, рідше внесок часу, зусиль, ідей;
внесок – гроші, які хтось сплачує організації, установі тощо: вступні внески,
профспілкові внески, членські внески, сплачувати внески;
внески (англ. іпvestment) – грошові кошти (готівкою або в безготівковій формі, у
національній або іноземній валюті), передані в банк власником (або третьою особою) на
користь власника на певних умовах. Здійснення внесків пов’язане з відкриттям рахунка в
банку;
вклад – грошова сума, внесена на збереження до банку: грошовий вклад, терміновий
вклад, вклад на поточний рахунок;
вклад - це кошти в готівковій або у безготівковій формі, у валюті України або в
іноземній валюті, які розміщені клієнтами на їх іменних рахунках у банку на договірних
засадах на визначений строк зберігання або без зазначення такого строку і підлягають
виплаті вкладнику відповідно до законодавства України та умов договору.
Отже, на нашу думку, даний аналіз визначення «внесок» та «вклад» показав, що
найбільш точніше розкриває сутність формування статутного капіталу поняття «внесок»,
тому визначення формування статутного капіталу (зареєстрованого (пайового) капіталу) в
бухгалтерському обліку є найбільш точним.
Зареєстрований (пайовий) капітал - зафіксована в установчих документах загальна
вартість активів, які є внеском власників до капіталу підприємства (статутний,
зареєстрований капітал), або сукупність коштів фізичних та юридичних осіб добровільно
розміщених у товаристві для здійснення його господарської діяльності, а саме суми пайових
внесків споживчого товариства, КСП, житлобудівничого кооперативу, кредитної спілки та
інших підприємств, що передбачені установчими документами (пайовий капітал) [6].
Для правового забезпечення бухгалтерського обліку автором М. Білоусовим [7]
запропоновано алгоритм відображення в обліку грошової оцінки внесків до статутного
капіталу використовуючи два альтернативні методи: проведення оцінки засновниками
підприємства; проведення незалежної оцінки. Однак, і в першому і в другому варіанті є свої
проблеми які пов’язані з оцінкою вкладів. Більш точно відображає розмір статутного
капіталу вартісна оцінка не грошових внесків.
Порядок формування статутного капіталу господарських товариств проявляються у
вимогах які висовуються законодавством до певного виду товариства, що стосуються
обмежень у вигляді мінімального розміру початкового капіталу, форм відповідальності для
кожної організаційно-правової форми товариства, форми вираження капіталу, порядку та
строків оплати внесків, а також їх оцінки.
Згідно ст. 9 Закону України «Про акціонерні товариства» визначені особливості
формування акціонерного капіталу: розмір статутного капіталу який фіксується в статуті
акціонерного товариства затвердженого установчими зборами акціонерного товариства
проведеними протягом трьох місяців з дати повної оплати акцій засновниками; кожний
засновник повинен оплатити повну вартість придбаних акцій до дати затверджених
результатів розміщення першого випуску акцій, а якщо неоплачена вартість придбаних акцій
до цієї дати акціонерне товариство вважається не заснованим.
Облік статутного капіталу ґрунтується на фіксуванні фактів господарської діяльності
в первинних документах, використовуючи типові та самостійно розроблені форми
первинних документів. Організація обліку полягає в розроблені раціональних шляхів руху
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документів від моменту їх складання до передачі в архів, передбачаючи інстанції через які
має проходити документ тобто дотримання графіка документообігу.
Таким чином, за результатами проведеного дослідження можна сформувати наступні
висновки та пропозиції:
- формування статутного капіталу є обов’язковою умовою при створені
господарського товариства, так як їх установчі акти повинні закріплювати його розмір,
склад, частки учасників, порядок формування та зміни, тощо;
- залежно від організаційно-правової форми підприємства існують особливості
формування та обліку статутного капіталу. Так, до моменту реєстрації в акціонерному
товаристві немає неоплаченого капіталу, так як його реєстрація здійснюється після оплати
усіх акцій;
- в умовах ринкової економіки підґрунтям для успішного започаткування бізнеспроектів є статутний капітал, який визначає стартовий капітал, що відображає реальну
вартість внесених активів, визначає частки кожного із засновників у розподілі майбутнього
прибутку, забезпечує фінансування основної господарської та інвестиційної діяльності та
виконує функції гарантування прав кредиторів.
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МЕТОДИЧНІ ПІДХОДИ ДО ВИЗНАЧЕННЯ СКЛАДОВИХ ПРОЦЕСУ
УПРАВЛІННЯ КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНІСТЮ ПІДПРИЄМСТВ БУДІВЕЛЬНОЇ
ГАЛУЗІ
У статті розглянуті основні підходи до визначення поняття конкурентоспроможність, досліджені
складові процесу управління конкурентоспроможністю та визначені особливості управління
конкурентоспроможністю підприємств будівельної галузі.
Ключові слова: конкурентоспроможність, підприємства будівельної галузі, управління
In the article the main approaches to the definition of competitiveness investigated components of
competitiveness management and the features of management of competitiveness of enterprises of the construction
industry.
Keywords: competitiveness, enterprises of the construction industry, management
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Етимологічно слово конкуренція сходить до латинського concurrentia, що означає
зіткнення, змагання. Класичне визначення конкуренції можна дати таке - конкуренція суперництво між суб'єктами ринку за оволодіння увагою потенційних споживачів.
Безумовно, конкуренція являє собою важливий фактор маркетингового середовища.
Звичайне розрізняють функціональну, видову і міжфірмову конкуренцію та
використовуються цінові та нецінові методи конкуренції.
Ринковою конкуренцією називається боротьба за обмежений попит споживача, що
ведеться між фірмами на доступних їм частинах (сегментах) ринку. Необхідно зазначити, що
насамперед конкуренція - це суперництво між учасниками ринку за кращі умови
виробництва, купівлі і продажу товарів. Конкуренція це довгостроковий процес, змагальна
робота між товаровиробниками за найбільш вигідні сфери застосування капіталу, ринки
збуту, джерела сировини і одночасно дуже дієвий механізм регулювання пропорцій
суспільного виробництва. Конкуренція породжується об'єктивними умовами: господарської
відособленістю кожного виробника, його залежністю від кон'юнктури ринку, протиборством
з іншими підприємцями в боротьбі за купівельний попит.
На наш погляд, варто виділити таки види конкуренції, які представлено на рисунку 1.
Конкуренція являє цивілізовану, легалізовану форму боротьби за існування та один з
найбільш дієвих механізмів відбору та регулюванні в ринковій економіці. Конкуренція як
явище і як економічна категорія являє собою об'єкт пильної уваги дослідників протягом
більш ніж 200 років. Її проблемами займалися багато видатних економісти, ми вважаємо, що
буде доцільно виділити три основні підходи до вивчення конкуренції, кожен з яких
вважається самодостатнім.

за методами
здійснення

конкуренція

за галузевою
належністю

за ступенем
свободи

цінова
нецінова
внутрішньогалузева

міжгалузева
досконала
недосконала

Рис.1. Виды конкуренции
1) Поведінковий підхід. Спочатку в працях А. Сміта і Д. Ріккардо, а пізніше в роботах
А. Курно, У. Джевонса, Дж. Б. Кларка, А. Маршалла, Ф. Найта та інших конкуренція
визначалась як сила, яка характеризує взаємодію попиту і пропозиції і забезпечує
функціонування ринкового механізму ціноутворення і регулювання пропорцій суспільного
виробництва.
2) Структурний підхід. С розвитком економічної думки, в роботах Ф. Еджуорта, Дж.
Робінсон, Е. Чемберліна та інших вчених, що є початківцями сучасної теорії ринків, набуло
поширення структурне трактування конкуренції. Акцент переводиться з самої боротьби
компаній між собою на аналіз структури ринку: у центрі уваги виявляється не суперництво у
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встановленні ціни, а встановлення факту принципової можливості (або неможливості)
впливу окремого підприємства на загальний рівень цін на ринку.
3) Функціональний підхід. Класичними представниками цього підходу є Й.
Шумпетер, Ф. Хайєк, Дж.М. Кларк, І. Кірцнер та інші. Вони розглядають конкуренцію як
активний процес суперництва та взаємодії, як неодмінний атрибут ринку.
У ході розвитку ринкових відносин об'єктивно позначилася потреба в управлінні
конкуренцією. В даний час система принципів, методів і способів вивчення конкуренції
остаточно не склалася, що робить необхідними обгрунтування конкуренції як інтегрованої
економічної категорії і визначення специфічних підходів та інструментів управління. На рис.
2 представлена типологія підходів до дослідження природи конкуренції [3].

Конкуренція –
це стан ринку

КОНКУРЕНЦІЯ

Конкуренція –
це процес
розвитку ринку

ПІДХОДИ

Набір ринкових умов, у яких
здійснюється конкурентна
боротьба

Ендогенна складова ринковій
середи, яка обумовлює характер
змін ринку та фірм

ДИНАМИЧНА
КОНКУРЕНЦІЯ

СТАТИЧНА
КОНКУРЕНЦІЯ

Поведінковий, підприємницький,
функціональний, еволюційний
підходи

Структурний підхід

Рис. 2. Типологія підходів до дослідження природи конкуренції
Класичним розвитком поняття конкуренція стало визначення терміну
конкурентоспроможність. Термін «конкурентоспроможність» увійшов в економічний оборот
порівняно недавно, але вже досить чітко сформувалися наукові напрямки до його
визначення: перший - з боку товару і другий - з боку діяльності підприємства. Але необхідно
зазначити, що єдиної точки зору по кожному до цих пір немає.
На наш погляд, конкурентоспроможність - це важлива ринкова категорія, одна з
найбільш важливих для ефективного розвитку економіки. При незмінних якісних
характеристиках продукції, робіт, послуг підприємства його конкурентоспроможність може
змінюватися в досить широких межах, реагуючи на різні чинники, що визначаються
конкурентним середовищем.
Як вже було визначено, конкуренція - це ситуація на ринку, коли кількість підприємств,
які пропонують однотипний товар, настільки велике, а частка ринку кожного окремого
підприємства настільки мала, що жодна з компаній не може вплинути інших шляхом зміни
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обсягу випуску. Ми вважаємо, що основний сенс конкуренції - боротьба за положення на
ринку.
Конкурентна перевага - це характеристики, властивості, марки товару, які створюють
для фірми певну перевагу над своїми конкурентами.
Термінологічна «піраміда», в основу якої покладені поняття: «конкуренція»,
«конкурентний потенціал», «конкурентоспроможність» та інші представлена на рис. 3.
№
рівня
І

Критерій
диференціації

Поняття

Базове поняття

Конкуренція
ІІ

Сукупність дії

ІІІ

Врахування
об’єктивних

ІV

Властивості об’єкту,
які проявляються в
конкурентній

Конкурентні відношення

Конкурентні ресурсі,
Конкурентоспроможність, Конкурентна
середа

Конкурентні переваги

V

Врахування
ресурсної складової

Конкурентний потенціал

VI

Участь в плануванні

Конкурентна стратегія,
Конкурентна політика

Рис. 3. Термінологічна піраміда з проблематики конкуренції
Часто категорію «конкурентоспроможність товару» прирівнюють до категорії
«конкурентоспроможність підприємства». Однак, на наш погляд, конкурентоспроможність
товару є необхідним, але не достатньою умовою конкурентоспроможності підприємства.
Підприємство може виробляти конкурентоспроможну продукцію, але не бути
конкурентоспроможним. Ми пропонуємо виділити наступні основні відмінності між
поняттями конкурентоспроможності товару і підприємства :
1) Оцінка конкурентоспроможності товару застосовується до кожного конкретного його
виду, а конкурентоспроможність підприємства охоплює всю номенклатуру і асортимент, а
також всі види виробничо-економічної діяльності, здійснювані підприємством (фінансову,
інвестиційну діяльність і т.д.);
2 ) Визнання конкурентоспроможності і товару і підприємства здійснюється на ринку. У той
же
час
на
відміну
від
оцінки
конкурентоспроможності
товару
оцінку
конкурентоспроможності підприємства дає не тільки споживач, але і сам виробник. Саме
підприємство вирішує питання про доцільність випуску даної продукції в конкретних
умовах;
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3) Товар і підприємство мають різні часові періоди свого життєвого циклу. Якщо предметом
дослідження є поточна оцінка конкурентоспроможності , то фактор часу не має певного
значення, але коли мова заходить про довготривалому аспекті, то слід враховувати, що
життєвий цикл підприємства, як правило, більш тривалий - за період його функціонування
може змінюватися кілька поколінь виробів. Разом з тим, іноді життєвий цикл продукції
перевищує період функціонування підприємства (наприклад, при виробництві базових
товарів сировинної групи, у разі банкрутства і реорганізації підприємства і т. д.).
Беручи до уваги вже існуючі визначення конкурентоспроможності підприємства та їх
недоліки, відзначимо, що дана категорія повинна відображати наступні позиції:
«Конкурентоспроможність
підприємства»
не
можна
ототожнювати
з
конкурентоспроможністю товару: хоча поняття конкурентоспроможності товару - базове, але
по відношенню до конкурентоспроможності підприємства воно є його складовими.
Конкурентоспроможність підприємства - величина непостійна, повинна відображати
можливості підприємства адаптуватися до постійно мінливих умов зовнішнього і
внутрішнього середовища. Конкурентоспроможність підприємства - складний комплексний
показник, тобто її оцінку не можна звести до визначення одного показника.
З урахуванням усього перерахованого вище можна сформулювати наступне
визначення: конкурентоспроможність підприємства - це комплексна характеристика
діяльності підприємства, яка характеризує його існуюче положення та можливість у будьякий момент часу забезпечувати свої конкурентні переваги і прибутковість, адаптуватися до
постійно змінюваних умов зовнішнього та внутрішнього середовища.
Таким чином, як вже було зазначено, конкурентоспроможність - це здатність
підприємства отримувати в своє користування найкращі в порівнянні з іншими учасниками
ринку економічні ресурси, як правило з метою їх перерозподілу для найбільш повного
задоволення потреб споживача та отримання максимального прибутку. На наш погляд, дане
визначення відображає відносність цього явища (ми вважаємо, що конкурентоспроможними
можуть бути тільки учасники ринку), дає розуміння сутності процесів, що відбуваються
всередині підприємства, розуміння того, на чому базується це багатогранне явище.
Проблема аналізу та оцінки конкурентоспроможності підприємства повинна
вирішуватися на основі узгодженого застосування теоретичного і прикладного апарату,
створеного в рамках цих двох наукових напрямків і включати вирішення наступних проблем:
- Вивчення запитів і переваг потенційних покупців продукції;
- Організація моніторингу ринку з метою збору інформації про умови збуту
продукції, фірмах і товарах-конкурентів;
- Розробка єдиної системи показників якості продукції, що використовується як її
виробником, так і споживачем;
- Конструювання узагальненої моделі досліджуваної проблеми, в тому числі
формування безлічі факторів, що впливають на конкурентоспроможність та
визначення їх взаємозв'язків;
- Формування спільних підходів до кількісної оцінки конкурентоспроможності
продукції, розробка приватних методів, алгоритмів і процедур вирішення завдань,
що відносяться до даної проблеми;
- Аналіз динаміки конкурентоспроможності продукції в цілому і факторів , що її
визначають;
- Визначення рівня конкурентоспроможності продукції, що забезпечує заданий
обсяг прибутку чи необхідну частку ринку.
В сучасних умовах нестабільного розвитку економіки України, посилення конкуренції
на ринку та погіршення фінансового стану споживачів, питання конкурентоспроможності
для вітчизняних підприємств стають не просто важливими, а й життєво необхідними. Як вже
було нами визначено, існує два основних підходи до визначення питань
конкурентоспроможності
підприємства.
Перший
–
це
визначення
рівня
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конкурентоспроможності продукції, а другий – оцінка складових, які формують
конкурентоспроможність самого підприємства. Ми вважаємо, що для оцінки
конкурентоспроможності будівельних підприємств, варто звернути увагу на визначення
конкурентоспроможності будівельної продукції. В ринковій економіці будівельна продукція
є товаром, якій реалізується на ринку, і її вартість формується з урахуванням ринкового
попиту та пропозиції. Вирішальним фактором комерційного успіху будівельної продукції на
конкурентному ринку є її здатність бути конкурентною. Умови диктує споживач, він формує
основні вимоги до будівельної продукції, яка повинна бути доступною за ціною, надійної і
сучасної, тобто самі ці фактори й визначають її конкурентоспроможність.
Конкурентоспроможність будівельної продукції - це узагальнена властивість будівельної
продукції, що характеризує ступінь її відповідності існуючим вимогам конкретного сегмента
ринку і дозволяє в конкурентній боротьбі з аналогічними об'єктами як первинного, так і
вторинного ринку нерухомості залучати нових і утримувати існуючих споживачів через
сукупність властивостей протягом всього життєвого циклу об'єкта будівництва.
Керівництву підприємства необхідно враховувати та оцінювати створені в економіці
умови формування будівельної продукції, але особливо значення має визначення факторів,
які формують конкурентоспроможність продукції та розробка механізму впливу на них. Для
цього необхідно мати ефективну систему управління конкурентоспроможністю продукції.
Під управлінням конкурентоспроможністю продукції переважна частина авторів розуміють
процес планування, формування, утримання та нарощування конкурентних переваг
продукції з метою підвищення рівня конкурентоспроможності продукції або утримування
його на запланованому рівні [1, 3, 5]. На наш погляд, найбільш підходящою трактуванням
поняття «управління конкурентоспроможністю продукції» є таке визначення[5]: «під
управлінням конкурентоспроможністю продукції слід розуміти процес планування,
забезпечення необхідного рівня та підвищення конкурентоспроможності продукції за
допомогою цілеспрямованого впливу на умови і чинники, які формують
конкурентоспроможність». Таким чином, управління конкурентоспроможністю будівельної
продукції - циклічний процес контролю та регулювання загальних функцій управління
конкурентоспроможністю продукції, спрямований на забезпечення найкращого задоволення
вимог споживачів та створення умов формування конкурентоспроможності продукції через
опосередковане управління проектуванням, розробка і просуванням будівельної продукції на
ринок при оптимальному використанні наявних на підприємстві ресурсів.
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ЩОДО ПИТАННЯ ОЦІНКИ ФІНАНСОВОГО СТАНУ ПІДПРИЄМСТВ
In the articles offered methodical principles of prognostication of integral index of the financial state of
enterprises are in the environment of their functioning, that allows to work out measures in relation to bringing in of
resources necessary for functioning of enterprise on the basis of estimation of parameter of тренда in the moment of
the last supervision; спрогнозувати efficiency of the use of own and loan financial resources.
Keywords: financial state, prognostication, financial coefficients
В статті запропоновані методичні засади прогнозування інтегрального показника фінансового стану
підприємств в зовнішньому середовищі їх функціонування, що дозволяє розробити заходи щодо залучення
ресурсів, необхідних для функціонування підприємства на основі оцінки параметра тренда на момент
останнього спостереження; спрогнозувати ефективність використання власних і позикових фінансових
ресурсів.
Ключові слова: фінансовий стан, прогнозування, фінансові коефіцієнти

Методологія аналізу фінансово-економічного стану підприємства постійно
удосконалюється і розвивається. Це обумовлено як недоліками, властивими її сучасному
інструментарію, так і необхідністю рішення нових завдань, що встають перед керівництвом
підприємств.
Показники фінансово-економічного стану є базовим елементом цієї методології. Їх
величина береться до уваги контрагентами підприємства при виборі партнерів по бізнесу,
отриманні банківського або комерційного кредиту, оцінці інвестиційної привабливості
бізнес-проекту, виборі стратегії фінансового оздоровлення.
Фінансовий стан підприємства - невід'ємна характеристика його фінансовогосподарської діяльності. Тому фінансовий стан є одним з найважливіших показників, що
відбивають істотні сторони економічних явищ і процесів на рівні суб'єктів господарювання.
Узагальнюючи різні трактування, можна сформулювати наступне визначення: фінансовий
стан підприємства - це економічна категорія, що характеризує його виробничий потенціал,
розміщення, і використання власних і позикових фінансових ресурсів, а також їх достатність
в кожен момент часу, проявляється в платоспроможності підприємства, описується системою
показників, відбиває стан капіталу в процесі його кругообігу, а також стійкість положення на
ринку цінних паперів (якщо підприємство - публічне акціонерне товариство).
Розкриваючи зміст визначення фінансового стану підприємства слід зазначити
основні його моменти:
достатність в кожен момент часу власних і позикових ресурсів підприємства
припускає оптимізацію їх обсягу, складу і структури і, передусім, досягнення найбільш
прийнятного для підприємства їх співвідношення;
платоспроможність підприємства припускає вибір найбільш прийнятного способу
фінансування активів з метою інтенсивного і ефективного використання фінансових
ресурсів;
система показників, що відбивають стан капіталу в процесі його кругообігу є
сукупністю коефіцієнтів, що відбивають майновий стан підприємства, його фінансову
стійкість, платоспроможність, ліквідність і ділову активність;
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стійкість положення підприємства (публічного акціонерного товариства) на ринку
цінних паперів обумовлена необхідністю максимізації ринкової вартості звичайних акцій з
метою забезпечення їх інвестиційної привабливості;
перелічені вище характеристики визначають міру платоспроможності підприємства,
тобто здатність притягати фінансові ресурси, як з внутрішніх, так і із зовнішніх джерел.
Запропонована система найбільш значимих показників, яка може бути використана в
якості бази для рейтингової оцінки і цільового прогнозування фінансового стану
підприємства.
В процесі відбору фінансових коефіцієнтів для оцінки фінансового стану
підприємства необхідно керуватися наступними принципами: фінансові коефіцієнти повинні
мати істотне значення для комплексної оцінки фінансового стану підприємства з метою
забезпечення ефективного його прогнозування; максимум корисної інформації при мінімумі
фінансових коефіцієнтів; фінансові коефіцієнти повинні відбивати галузеві особливості
підприємства; фінансові коефіцієнти повинні складати з урахуванням балансової рівності
систему рівнянь.
При цьому найбільш доцільним є розділення фінансових коефіцієнтів на чотири
основні групи: фінансові коефіцієнти, що характеризують майнове положення підприємства;
фінансові коефіцієнти, що характеризують фінансову незалежність підприємства; фінансові
коефіцієнти, що характеризують платоспроможність і ліквідність підприємства; фінансові
коефіцієнти, що характеризують ділову активність підприємства.
Показники оцінки майнового положення: доля грошових коштів і дебіторської
заборгованості в оборотних активах і доля обігових коштів і реальних активів в майні дозволяють встановити, наскільки раціонально сформована структура оборотних активів
підприємства.
Показники оцінки фінансової незалежності: коефіцієнт фінансової незалежності,
коефіцієнт структури довгострокових зобов'язань і коефіцієнт структури короткострокових
зобов'язань - дають можливості визначити міру раціональності формування структури
капіталу підприємства в цілому і окремих її елементів.
Показники оцінки платоспроможності і ліквідності: коефіцієнт інвестування і
коефіцієнти поточної, швидкої і абсолютної ліквідності - дозволяють визначити, в якому
ступені підприємство здатне погашати свої зобов'язання в цілому і короткострокові
зобов'язання відповідно.
Показники оцінки ділової активності роблять можливим дослідження міри
ефективності використання активів (рентабельність активів) і міри ефективності поточної
діяльності підприємства (рівень прибутку від продажів у валовому прибутку і рівень
валового прибутку у виручці (нетто) від продажів), а також міри інтенсивності використання
її активів (коефіцієнт оборотності оборотних активів) і стійкості положення на ринку цінних
паперів (коефіцієнт дивідендного виходу і рентабельність звичайної акції).
Якщо ж підприємство не є відкритим акціонерним товариством, то при здійсненні
комплексної оцінки його фінансового стану останні два показники (коефіцієнт дивідендного
виходу і рентабельність звичайної акції) не розраховуються.
Головна мета аналізу фінансового стану підприємства - формування аналітичного
забезпечення управління її фінансовим станом.
Для ухвалення найбільш ефективних управлінських рішень, спрямованих на
поліпшення фінансового стану підприємства потрібна відповідна інформаційна база. Цією
інформаційною базою повинні виступати результати комплексної оцінки фінансового стану
підприємства, що дозволяють визначити шляхи його поліпшення. При цьому комплексна
оцінка фінансового стану підприємств повинна зважати на їх галузеву специфіку як з позиції
відбору показників аналізу фінансового стану, так і з позиції розробки нормативної бази
відібраних показників. Особлива увага в ході аналізу необхідно звернути на оцінку
виробничого потенціалу підприємства і ефективність його використання.
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З метою комплексної оцінки фінансового стану пропонується розраховувати
інтегральний показник фінансового стану.
Прогнозування фінансового стану доцільно звести до поєднання розрахунку
варіативного значення інтегрального показника залежно від мінливих значень його
параметра.
Специфіка прогнозування економічних процесів полягає в тому, що вони
вирізняються, по-перше, взаємозалежністю й, по-друге, деякою інертністю. Останнє означає,
що значення будь-якого показника в цей момент часу залежить від його стану в попередніх
періодах. Але й водночас не припустиме абстрагування від впливу факторних ознак.
Для розв’язання цих завдань запропоновано підхід до прогнозування інтегрального
показника, в основі якого лежить оцінювання його динаміки в поточному періоді та його
прогнозування на короткостроковий період в адаптивному режимі.
Особливу актуальність у процесі підготовки інформації, необхідної для
прогнозування інтегрального показника, має її вірогідність, оскільки інформаційна база
заснована на використанні вартісних показників. Водночас вартісна оцінка позицій
фінансової звітності й даних бухгалтерського обліку із часом піддається значному
перекручуванню внаслідок інфляційних процесів, що мають місце в економіці України. У
зв’язку із цим виникає необхідність здійснення приведення даних до порівнянного вигляду.
Для цього пропонується скорегувати дані на рівень інфляції. Якщо часовий ряд поданий не в
повному обсязі, то відсутні дані визначають за допомогою методів інтерполяції. Під час
інтерполяції знаходять відсутні значення, що відповідають моментам часу між відомими
моментами, тобто визначають значення залежної змінної усередині інтервалу заданих
значень факторів.
Для математичних методів прогнозування характерні підбір і обґрунтування
математичної моделі досліджуваного процесу, а також способів визначення її невідомих
параметрів.
При прогнозуванні інтегрального показника фінансового стану необхідно
прогнозувати його зміну в майбутньому на основі поточних значень. Для розв’язання цього
завдання використано прогнозування на основі методу експоненціального згладжування,
який є ефективним методом короткострокового прогнозування.
Метод експоненціально зваженого середнього використовується як для стаціонарних
показників, тобто незмінних, так і для нестаціонарних, тобто таких, що змінюються з часом.
Він надає змоги оцінити параметри тренда, що характеризують не середній рівень процесу, а
тенденцію, що склалася на момент останнього спостереження. Сутність методу полягає в
згладжуванні початкового динамічного ряду зваженої ковзаючої середньої, ваги якої
підкоряються експонентному закону, й більш пізнім спостереженням надається більша вага в
порівнянні з ранніми спостереженнями.
У процесі прогнозування інтегрального показника фінансового стану необхідно
враховувати фактори зовнішнього й внутрішнього середовищ, що впливають на зміну
показника у часі, тобто необхідно здійснювати адаптацію до даних інформації, на базі якої
будується прогноз. Для цього застосовується адаптивне прогнозування, основною
властивістю якого є зміна значень прогнозу при надходженні нових даних. Такий прогноз
приводить до меншої різниці між прогнозованим і фактичним значеннями, збільшується
його точність. Високочутливому прогнозу в методі експоненціального згладжування
відповідають високі значення константи згладжування, низькочутливому – низькі значення
константи згладжування [1, с. 51].
Таким чином, запропоновані методичні засади прогнозування інтегрального
показника фінансового стану підприємств в зовнішньому середовищі їх функціонування
дозволяють розробити заходи щодо залучення ресурсів, необхідних для функціонування
підприємства на основі оцінки параметра тренда на момент останнього спостереження;
спрогнозувати ефективність використання власних і позикових фінансових ресурсів;
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контролювати динаміку інтегрального показника фінансового стану і вчасно реагувати на
негативні явища.
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В статті розглянуто систему контролю якості аудиторських послуг в Україні, визначено її основні
недоліки та запропоновано перспективні напрямки підвищення якості аудиту.
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Актуальність проблеми. Впродовж останніх років аудиторська діяльність в Україні
була значною мірою реформована у відповідь на процеси міжнародної інтеграції, проте
питання якості аудиторських послуг досі залишається актуальним. Це пояснюється тим, що
користувачі інформації повинні бути впевнені в тому, що суб’єкти аудиторської діяльності
надають послуги відповідно до професійних стандартів, законодавчих та нормативних
вимог. Також користувачі інформації прагнуть нівелювати ризики при прийнятті рішень, що
можливо лише в разі якісного виконання аудиту.
Отже, питання вдосконалення системи зовнішнього контролю якості аудиторських
послуг викликане необхідністю підвищення якості аудиту з метою задоволення вимог
користувачів у достовірній інформації щодо фінансової звітності підприємств.
Аналіз останніх наукових досліджень. Проблемні питання аудиту в Україні
розглядалися в працях таких науковців, як Кулаковська Л.П., Редько О.Ю., Рудницький В.С.,
Усач Б.Ф. та ін. Проте дані публікації були присвячені переважно питанням організації
аудиту, тоді як проблема контролю якості аудиторських послуг залишається недостатньо
дослідженою.
Метою статті є обґрунтування необхідності вдосконалення системи контролю якості
аудиторських послуг в Україні та визначення перспективних напрямів підвищення якості
аудиту.
Якісною визнається аудиторська послуга, яка надається суб’єктами аудиторської
діяльності з дотриманням професійних стандартів, законодавчих і нормативних вимог, що
регулюють аудиторську діяльність, та задовольняє потреби користувачів [5].
Відповідно до вимог Положення про зовнішні перевірки, з метою дотримання вимог
Директиви 2006/43/ЄС (зі змінами), АПУ запроваджена обов’язкова зовнішня перевірка
системи контролю якості аудиторських послуг (один раз на шість років) усіх суб’єктів
господарювання, включених до Реєстру аудиторських фірм та аудиторів.
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За результатами проведення перевірок суб’єктів аудиторської діяльності АПУ
відповідно до вимог Положення про зовнішні перевірки приймає щодо аудиторської фірми
одне з наступних рішень: «визнати такими, що пройшли перевірку системи контролю якості
аудиторських послуг», «визнати такими, що не пройшли перевірку системи контролю якості
аудиторських послуг», «визнати такими, що не пройшли повторну перевірку на предмет
усунення недоліків системи контролю якості аудиторських послуг» [1].
Інформація щодо рішень АПУ «Про затвердження результатів зовнішніх перевірок системи контролю
якості аудиторських послуг», прийнятих за результатами проведених протягом 2012-2015 років
зовнішніх перевірок
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Рис. 1. Результати проведених протягом 2012-2015 років зовнішніх перевірок системи
контролю якості аудиторських послуг
Динаміка рішень Аудиторської палати України «Про затвердження результатів
перевірок системи контролю якості аудиторських послуг» проілюстрована на рис. 1.
Впродовж 2012-2015 років відсоток суб’єктів аудиторської діяльності, які пройшли
перевірку зріс до 91 % у 2015 році, відповідно відсоток аудиторських фірм, які не пройшли
перевірку мав тенденцію до зменшення. Що стосується динаміки кількості суб’єктів
аудиторської діяльності, які повторно не пройшли перевірку, то за аналізований період
даний показник суттєво коливався, що свідчить про необхідність посилення контролю
якості аудиторських послуг з боку держави.
Також слід відзначити, що у 2015 році за результатами розгляду скарг за неналежне
виконання професійних обов’язків до аудиторів (аудиторських фірм) рішеннями АПУ
застосовані стягнення, у вигляді: попередження (до шістнадцяти аудиторів), призупинення
дії сертифікату аудитора до одного місяця включно (до двох аудиторів), призупинення дії
сертифікату аудитора до трьох місяців включно (до десяти аудиторів), призупинення дії
сертифікату аудитора до шести місяців включно (до чотирьох аудиторів), призупинення дії
сертифікату аудитора до одного року включно (до одного аудитора), анулювання
сертифікату (до чотирьох аудиторів), виключення із Реєстру аудиторських фірм та
аудиторів (до восьми суб’єктів аудиторської діяльності) [5].
Отже, якість аудиторських послуг в Україні з кожним роком зростає, проте все ж
необхідно посилити увагу держави до проблем контролю якості аудиту.
Основним напрямом забезпечення якості аудиторських послуг в Україні є контроль їх
якості. Системи контролю якості аудиторських послуг формуються кожною аудиторською
фірмою та аудитором в Україні. Аудиторські фірми та аудитори зобов’язані розробити і
впровадити в свою практику таку систему контролю якості, яка б забезпечувала
обґрунтовану впевненість у тому, що сама аудиторська фірма і аудитор та їх персонал діють
відповідно до Міжнародних стандартів контролю якості, аудиту, огляду, іншого надання
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впевненості та супутніх послуг, Кодексу етики професійних бухгалтерів та законодавчих і
нормативних вимог, що регулюють аудиторську діяльність, а висновки (звіти), що надаються
аудиторською фірмою і аудитором, відповідають умовам завдання [2].
Система контролю якості суб’єктів аудиторської діяльності має включати політику та
процедури контролю якості. Політика контролю якості – це формалізована сукупність
принципів, методів і правил, застосовуваних аудиторською фірмою при здійсненні контролю
якості аудиторських послуг. Процедури контролю якості – це заходи та дії, які здійснює
аудиторська фірма для впровадження політики контролю якості та моніторингу
відповідності системи контролю якості аудиторської фірми вимогам Положення з
національної практики контролю якості аудиторських послуг 1 [5].
Відповідно до МСКЯ 1 система контролю якості аудиторських послуг повинна
включати наступні елементи: відповідальність керівництва за організацію контролю якості
на фірмі; етичні вимоги; прийняття завдання та продовження співпраці з клієнтом,
виконання специфічних завдань; людські ресурси; виконання завдання та моніторинг [4].
Відповідальність за розробку, організацію, впровадження й підтримання ефективного
функціонування системи контролю якості несе безпосередньо аудитор, який займається
аудиторською діяльністю індивідуально як фізична особа в аудиторській фірмі – посадова
особа, яка здійснює керівництво фірмою відповідно до законодавства та установчих
документів.
Аудиторська палата України, в свою чергу, організовує: проведення зовнішніх
перевірок систем контролю якості; моніторинг з питань аудиторської практики; застосування
додаткових процедур щодо забезпечення якості аудиторських послуг і дисциплінарних
заходів за наслідками контролю та Інформування суспільства про функціонування систем
контролю якості аудиторських послуг в аудиторських фірмах та в аудиторів в Україні [2].
Не зважаючи на те, що система контролю якості аудиторських послуг з кожним роком
підвищує свою ефективність, вона все ж має певні суттєві недоліки, зокрема відсутність
чіткої ідентифікації предмету якості аудиторських послуг, тобто система контролю якості
переважно зорієнтована на перевірку документального оформлення безпосередньо процесу
аудиту та його відповідності стандартам, а не на результат аудиту. Також при організації
проведення перевірок ігнорується думка клієнта або ж, навпаки, аудит здійснюється з метою
задоволення інтересів користувачів, а не висловлення незалежної думки. Таким чином,
основною метою контролю якості є перевірка суб’єкта аудиторської діяльності на
дотриманням ним стандартів аудиту, законодавчих вимог та водночас задоволення потреб
користувачів.
Підвищенню якості аудиторських послуг, зниженню ризиків користувачів інформації,
формуванню адекватної цінової політики на аудиторські послуги сприятиме створення та
розвиток незалежних рейтингових агентств, що спеціалізуються на визначенні рейтингу
аудиторських фірм.
Рейтинг аудиторської фірми (РАФ) – це незалежна думка про рівень її професійної
надійності відносно інших аудиторських фірм, що ґрунтується на прозорих критеріях та
методиках оцінки з використанням стандартизованих технологій аналізу.
Методичні рекомендації з рейтингування аудиторських фірм України визначають
рейтингову шкалу, яка включає чотири класи: А (високий рівень професійної надійності), В
(задовільний рівень професійної надійності), С (недостатній рівень професійної надійності)
та D (низький рівень професійної надійності).
Показник рівня професійної надійності передбачає:
- наявність висококваліфікованого персоналу для обслуговування замовників;
- оцінку якості наданих послуг за системою показників (відсутність зауважень за
результатами контрольної перевірки якості наданих аудиторських послуг АПУ; відсутність
зауважень (порушень) з боку АПУ, регуляторних, судових органів та замовників);
- наявність процедури страхування аудиторських ризиків та страхових випадків;
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- наявність у договорах із замовниками умов щодо відповідальності фірм за завдані
збитки із визначенням розміру або порядку їх розрахунку;
- термін діяльності на ринку аудиторських послуг;
- наявність відповідного матеріального та технічного забезпечення;
- наявність філій в областях країни;
- наявність у штаті аудиторської фірми допоміжних служб або спеціалістів;
- оцінку фінансового стану та фінансової стабільності;
- оцінку стану системи менеджменту та ін. [3].
Висновки. Одним з найважливіших завдань сучасного аудиту в Україні є
вдосконалення системи зовнішнього контролю якості аудиторських послуг, адже саме
скільки забезпечення якості аудиторських послуг гарантує впевненість зовнішнім
користувачам та наглядовим органам у тому, що суб’єкти аудиторської діяльності
дотримуються встановлених стандартів аудиту та етичних норм. Найсуттєвішими
проблемами якості аудиторських послуг в Україні є недостатній рівень зовнішнього
контролю за аудиторською діяльністю та значна кількість фактів недотримання стандартів
аудиту та етичних вимог з боку аудиторів та аудиторських фірм.
На нашу думку, основними шляхами вирішення вищезазначених проблем та
відповідно підвищення якості аудиторських послуг є посилення зовнішнього контролю
якості аудиторських послуг та переймання міжнародного досвіду розробки рейтингу
аудиторських фірм.
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Економічним перетворенням, що відбуваються в Україні, властивий високий ступінь
непередбачуваності. Коливання цін на продукцію та послуги, невигідне співвідношення
валютних курсів, непрогнозований розвиток політичних подій, а також інші явища, які
характеризуються багатоваріантністю свого розвитку, – зумовлюють вплив факторів
економічного ризику на діяльність підприємств. Уникнути повністю чи усунути ризиковий
характер функціонування вітчизняних підприємств неможливо, але здійснюючи оцінку
факторів ризику можна досягнути мінімізації його негативного впливу на їх економічний
розвиток.
Питанням категоріального визначення, управління й оцінки ризиків присвячено
достатньо велика кількість робіт вітчизняних та зарубіжних економістів і фахівців в галузі
менеджменту. Серед них можна виділити праці: Абчука В.А., Балабанова І. Т., Білої С.О.,
Буянової М.Е., Вітлінського В.В., Верченко П.І., Гранатурова В.М., Конорева В.В., Лапусти
М.Г., Лук’янової В.В., Станиславчика Е.Н., Хитрової Є.М. та інших. [1-4; 7-9; 11; 13; 14; 1617].
В той же час дослідження сучасного стану наукових досліджень даного питання
свідчить про багатоваріантність та найчастіше – полярність трактовок економічного змісту
категорії «ризик», а також недостатність розробок методичних положень з вибору методу
оцінки даного економічного явища. Побудова ефективної системи ризик-менеджменту на
підприємствах регіону багато в чому ґрунтується саме на застосуванні кількісної оцінки
ризику, так і визначенні сутності економічного ризику діяльності господарюючих суб'єктів.
Перш ніж проаналізувати організаційні аспекти оцінки економічних ризиків
проаналізуємо питання їх змістового наповнення. Трактування категорії «ризик», які
зустрічаються в економічній літературі, умовно можна поєднати у чотири групи:
1-а група: розуміння дослідниками [3; 5; 7] сутності ризику як неповної визначеності
випадковості, невизначеності здійснення дій внаслідок впливу на діяльність багаточисленних
непередбачуваних факторів;
2-а група: трактування категорії «ризик» як діяльності (функції управління) із
запобігання невизначеності в ситуації недостатності інформації, яка (діяльність) не гарантує
досягнення позитивного результату [2; 7];
3-я група: розуміння ризику як ймовірності, можливості, загрози втрат та настання
визначених несприятливих подій. Внаслідок чого підприємство втрачає частину своїх
ресурсів, недоодержує доходи чи несе додаткові витрати [6; 9; 13-14; 16; 18];
4-а група: трактування ризику в якості події з надзвичайно негативним наслідками,
момент настання якої не може бути визначений [1; 6; 10].
З перелічених трактувань найбільш розповсюдженою і такою, що найчастіше
згадується в економічній літературі – є третя група підходів. Окрім того, близьким за змістом
до точки зору другої групи визначень є розуміння ризику як системи економічних відносин
із реалізації здатності підприємства творчо, ефективно використовувати елемент
невизначеності в процесі функціонування [12].
Окрім перелічених точок зору, можна выдзначити і такі трактування: «Найчастіше під
ризиком розуміють дію, що виконується в умовах вибору (в ситуації вибору в надії на
щасливий результат), коли в разі невдачі існує можливість (ступінь небезпеки) опинитися в
гіршому становищі, ніж до вибору (чим в разі невчинення цієї дії)». Можлива й інша
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інтерпретація ризику – як ступеня варіації доходу, який може бути отриманий завдяки
володінню активами конкретного виду [11, с.8].
Автор вважає, що загалом можна виділити такі основні моменти, що є невід’ємними
характеристиками категорії «ризик»: економічний характер даного явища; об'єктивність
існування; випадковий, імовірнісний характер, наявність невизначеності; суб'єктивність
сприйняття ризику людиною; наявність альтернативних рішень; виникнення можливих
відхилень від поставленої мети.
Щодо природи регіональних ризиків, вважаємо цікавою та такою, що заслуговує на
увагу, точку зору Конорева В. В. У своєму дослідженні він зазначає: «Природа регіонального
ризику двоїста. Регіональний ризик відноситься до систематичних ризиків в межах
регіональної економіки та є несистематическим в рамках світової економіки і економіки
країни. Це означає, що регіональний ризик не може бути зменшений за рахунок збільшення
числа об'єктів вкладень в масштабах мезоекономіки» [11, с.9].
До переліку основних видів регіональних ризиків різними авторами відносяться:
– ризик невиконання регіонального бюджету;
– ризики різних сфер діяльності регіону (в сільському господарстві, промисловості,
будівництві, сфері послуг тощо);
– регіональний ризик інвестиційного клімату та інвестиційної привабливості регіону;
– ризик показників, що відображають величину інвестиційних і бюджетних ресурсів,
сальдо вивозу-ввозу капіталу, обсяг зовнішньоторговельного обороту, фінансову
забезпеченість регіону, величину субсидій, рівень життя населення [11, с.9].
Особливість динамічних процесів розвитку регіону та практично всеохоплюючий
вплив ризиків на цей процес вимагає від фахівців з ризик-менеджменту уміння працювати в
умовах невизначеності, здійснювати раціональний вибір з безлічі можливих альтернативних
варіантів, брати на себе ризик в допустимих межах. Тобто, фахівцям необхідно
безпосередньо займатися дослідженням ризиків, вміти ідентифікувати загрози, оцінювати
конкретні ризики, аналізувати результати, моделювати і прогнозувати розвиток небезпечних
ситуацій і на основі цього розробляти ефективні заходи управління розвитком підприємств
регіону.
Управління ризиками представляє собою процес виявлення і оцінки ризиків, а також
вибір методів та інструментів управління з метою його оптимізації. Іншими словами, це
вміння використовувати в управлінській діяльності різноманітні підходи, процеси, заходи,
які дають можливість в певній мірі прогнозувати можливість настання ризикових подій і
намагатися знизити ступень ризику до припустимого рівня.
Базуючись на результатах досліджень [4; 6; 8; 11; 14; 17-18] вважаємо, що процес
управління регіональним ризиком – це поетапна діяльність, що включає діагностику
підприємств, вироблення і прийняття рішень із стратегії управління ризиками, розробку
механізмів мінімізації та усунення ризиків, бюджетування системи управління ризиками. А
основними етапами управління ризиками регіону виступають наступні:
– діагностика підприємств регіону: визначення небезпечних і вузьких місць
підприємств регіону в технологічному, географічному, фінансовому, соціальному аспектах;
ранжування ризиків, визначення пріоритетів; виділення критичних ризиків;
– вироблення і прийняття рішень із стратегії управління ризиками регіону;
– розробка механізму мінімізації та усунення ризиків: застосування одного чи
декількох, комбінації методів диверсифікації, лімітування, страхування ризиків, стримання
або передачі ризиків;
– бюджетування системи управління ризиком: прогнозування економічних вигод від
функціонування системи управління ризиками; прогнозування витрат на функціонування
системи управління ризиками; створення системи резервів.
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З метою мінімізації можливих негативних наслідків ризикової ситуації в
функціонуванні підприємств ризик діяльності підприємств регіону необхідно оцінювати
кількісно.
Це дозволяє з декількох альтернатив вибрати варіант дій з найменшими втратами й
збитками фінансово-господарських результатів.
В економіці використовується достатньо широкий спектр методів та критеріїв оцінки
економічного ризику діяльності підприємств. Найбільш відомі такі методи оцінки ризику:
аналітичний, експертний, математико-статистичний, «дерево рішень», аналогів, сценарний,
чутливості проекту, графічний та ін. В якості критеріїв при кількісної оцінці
використовуються: критерії Байєса, Вальда, Севіджа, Гурвіца, Лапласа, коефіцієнти Бачкаї,
чутливості β, дисконтування, коефіцієнти ймовірності банкрутства і т.ін. Кожен з
перелічених методів та критеріїв має свої переваги й недоліки, використовуються в оцінці
різних видів ризиків підприємства.
В сучасних умовах ефективність оцінки ризику та в цілому системи ризикменеджменту багато в чому визначається наявністю інформаційної бази. В цьому сенсі
оцінка ризику на базі аналізу фінансового стану підприємства виступає одним із самих
доступних та простих методів кількісної оцінки рівня ризику. А сполучення аналітичного
методу за результатами фінансового аналізу та методу матричного моделювання дозволяє
відслідковувати динаміку загального ризику діяльності, що виникає від комбінації впливу
внутрішніх та зовнішніх умов функціонування господарюючого суб`єкту. Аналіз динаміки
загального ризику діяльності підприємства не тільки виступає необхідним етапом самої
системи ризик-менеджменту на підприємстві, а й інформаційною базою в розробці загальної
економічної стратегії діяльності.
На думку автора, метод матричного моделювання для цієї мети є прийнятним та
достатньо ефективним. Однією з характерних рис цього методу є динамічний підхід, що
дозволяє відслідковувати у динаміці показники фінансового стану підприємства.
Вихідною інформацією для побудови матричної моделі виступають дані
бухгалтерського Балансу (Звіту про фінансовий стан) (форма №1) та Звіту про фінансові
результати (Звіту про сукупний дохід) (форма №2). Основними показниками, які, на думку
автора, повинні бути введені в матрицю, є: обсяг активів підприємства (оборотних і
необоротних, робочого капіталу, запасів, дебіторської заборгованості, грошових коштів);
обсяг пасивів; розмір операційних витрат; обсяг чистого прибутку.
Принципи побудови, заповнення та аналізу матриці базуються на особливостях
матричного моделювання. А саме, матриця уявляє собою квадратну таблицю, у якій у
крайньому лівому стовпці і над усіма графами таблиці в однаковій послідовності наведені
ланцюгові індекси відповідних показників за аналізований період у порівнянні з попереднім,
тобто темпи росту показників. На перетині відповідних стовпців і графів зазначені відносні
показники, що характеризують співвідношення темпів росту показника, зазначеного в графі,
до темпів росту показника, зазначеного в рядку матриці – таблиці.
Таким чином, показники матриці уявляють собою співвідношення темпів росту
відносних показників фінансового стану. Матриця вміщує такі елементи, що відображають
лише взаємозв`язок між даними бухгалтерської звітності, а тому вони залишаються в
розрахунках без належної уваги. Погіршення фінансового стану підприємства саме свідчить
про зростання загального економічного ризику діяльності підприємства.
Також у матриці присутні такі відомі і використовувані показники фінансового стану,
як коефіцієнти загальної, швидкої та абсолютної ліквідності, маневреності оборотних коштів
і робочого капіталу, показники прибутковості, ефективності використання капіталу та ін.
Однак в розрахунку комплексного показника матричної моделі, що характеризує фінансовий
стан підприємства, використовуються не всі показники, а лише ті, зростання яких свідчить
про зниження загального ризику діяльності підприємства.
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З показників матриці можна сформувати логічні для проведення аналізу блоки
показників: блок ефективності використання активів, якості структури активів, якості
структури пасиву, взаємозв`язку активу й пасиву, взаємозв`язку фінансових результатів із
джерелами коштів й інші.
Комплексний показник фінансового стану матричної моделі дозволяє відслідковувати
рівень загального ризику діяльності підприємства в динаміці, а саме: його зростання
комплексного показника свідчить про зниження ризику і навпаки.
Підприємства регіону, в залежності від специфіки своєї діяльності, можуть
використовувати численні методики оцінки ризику. Важливим аспектом при цьому виступає
розуміння кінцевої мети цієї оцінки. Адже: «В спектрі стратегічного програмування розвитку
регіону подібна оцінка може дозволити виявити ті сфери, де зниження того чи іншого ризику
можливо і доцільне. Відповідність оцінки з поставленим в програмі розвитку підприємств
регіону метою дозволить розробити регіональну систему управління ризиками. Окрім того,
цілі системи управління ризиками повинні відповідати цілям, які ставить перед собою регіон,
і забезпечувати зниження рівня ризиків, що збільшить можливості в досягненні регіоном
своїх стратегічних цілей» [17, с.59].
Об`єктивність та багатогранність ризику у діяльності підприємств регіону в сучасних
умовах потребує необхідності урахування його при розробці економічної стратегії їх
діяльності. Створення системи управління та оцінки ризику у динаміці забезпечить сталий
розвиток підприємств регіону та їх гнучкість у сучасному динамічному середовищі.
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Пошук та впровадження ефективних форм і методів управління підприємством в
умовах інтернаціоналізації та глобалізації вітчизняної економіки набула особливого
значення. Непередбачуваний розвиток економічних процесів вимагає від управлінців
оперативно реагувати на їх розгортання, а також постійно застосовувати нові важелі
підвищення ефективності діяльності підприємства.
Не можна не погодитися з тезою, що з розвитком економіки «…бізнесадміністрування отримало велике значення на всіх стадіях розвитку бізнесу, – від
започаткування до розвитку і зростання», а також з тим, що «значення бізнесадміністрування все більше зростає в сучасних умовах господарювання, коли потрібні нові
підходи до вирішення економічних соціальних проблем, глибоке розуміння суті управління
та його форм у поєднанні з діловою практикою» [7, с. 49; 9, с. 243].
Дослідження питань сутності та особливостей управління підприємствами викладено
в численних роботах М. Альберта, І. Ансоффа, І. Бланка, А. Градова, М. Портера та ін. [14; 3;
5; 21; 15]. В той же час, теоретичні аспекти вивчення процесів бізнес-адміністрування на
макрорівні залишаються маловивченими і потребують подальших досліджень.
Перш ніж сформулювати сутність бізнес-адміністрування проаналізуємо його з точки
зору етимології (розділу лінгвістики, що вивчає походження слів). Як зазначає у своєму
дослідженні О. Замазій «Етимологія слова «адміністрування» базується на англійському
«administracioun», що має схоже звучання із французьким «administration» – адміністрація. В
свою чергу, воно будувалось на латинських «administratio», «to» та «ministrare» – надавати
послуги будь-кому» [9, с. 243].
Основні підходи до визначення сутності терміну «адміністрування»:
– діяльність, яка поєднує управління роботою підприємства чи організації; уряд
країни в особливий період часу; процес управління чимось, особливо стосується законів,
певних урядових перевірок [23, с.29];
– термін, який поширюється на управління державними установами, або для
позначення процесів керування діяльністю апарата управління підприємства і передбачає
чітку організацію процесів та контроль [7, с.50];
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– це організаційно-розпорядча діяльність, націлена на регулювання, формування і
проведення управлінських процесів [9, с.244];
– контроль або управління чимось (наприклад, системами, організацією або бізнесом);
група людей, які організовують або контролюють щось; часто Адміністрація (в
американському тлумаченні) – уряд країни (поширено у США) [16, с.152];
– професійна діяльність менеджерів організації або державних службовців, що
спрямована на втілення в життя рішень керівництва, тобто реалізація поставлених задач і
пошук оптимальних шляхів їх вирішення [7, с.50];
– діяльність держави з управління, сукупність державних органів, що здійснюють
функцію управління. Цей термін відноситься до вищої частини управлінської ієрархії,
керівному персоналу установи; в цьому терміні мало від бізнесу та компанії, але багато від
бюрократії та командування [11, с.22];
– діяльність, спрямована на те, щоб виконавці виконували свої посадові обов'язки й
професійні функції в рамках установлених стандартів та пропонованих вимог [20, с.1].
Наступним кроком у визначенні сутності бізнес-адміністрування є визначення його
співвідношення з категорією «менеджмент». Адже багато дослідників ці два поняття
ототожнюють, а інша частина дослідників – їх розмежовує.
Загальноприйнятим є розуміння менеджменту (англ. «management» – управління), як
діяльність, яка (відповідно до цілей та завдань бізнесу) розробляє плани, визначає не лише,
що і коли робити, але й як і хто буде виконувати те, що намітили, формує робочі процедури
по всіх стадіях управління та здійснює контроль [9, с.244].
У своїй роботі [9, с.245] підкреслює «…з одного боку в економічній літературі,
відбувається ототожнення понять адміністрування і менеджменту. З іншого боку, зокрема у
практичній діяльності, термін «менеджмент» застосовується відносно означення системи
управління здебільшого приватних компаній та виробничих підприємств; термін
«адміністрування» прийнято вживати по відношенню до владних і державних структур».
Узагальнюючи викладене, вважаємо, що найбільш ґрунтовний висновок щодо
співвідношення категорій «адміністрування» та «менеджмент» запропоновано І.С.
Смірновою: «менеджмент і адміністрування – невіддільні одне від одного, оскільки
утворюють, взаємодіючи, цілісну структуру управління і виконання обов’язків. А тому
нерідко стирається грань між цими двома поняттями. Найяскравіше таку ситуацію можна
побачити на прикладі невеликого підприємства, і, відповідно, чим більше підприємство за
розмірами (мається на увазі за наявністю дочірніх компаній, структурованих підрозділів, що
географічно віддалені від основного центру), тим яскравіше простежується розмежування
зазначених термінів» [16, с.152].
Зосередимо увагу на сутності категорії «бізнес-адміністрування». В роботі «Сутність
та принципи бізнес-адміністрування на підприємствах» проф. М.П. Войнаренко зазначає:
«Термін «бізнес-адміністрування» складається з двох понять, які, на перший погляд, не
можуть бути поєднаними у процесі функціонування суб’єктів господарювання в ринкових
умовах. Бізнес, якщо його розглядати як підприємництво – це економічна діяльність суб’єкта
в умовах ринку, що приносить дохід від реалізації продукції, товарів, робіт, послуг.
Адміністрування – це термін, який поширюється на управління державними установами, або
для позначення процесів керування діяльністю апарата управління підприємства передбачає
чітку організацію процесів та контроль. Але бізнес є поняттям більш широким і
багатогранним ніж підприємництво. Бізнес характеризує сферу діяльності суб’єкта
господарювання
і
його
економічні
інтереси
(промисловий,
торговельний,
сільськогосподарський, фінансовий, банківський, сфера послуг), величину та обсяг
діяльності (дрібний, великий, середній). Бізнес-адміністрування – це діяльність, спрямована
на системний підхід до покрокової та узгодженої організації всіх процесів господарської
діяльності та аспектів функціонування підприємства з метою ритмічної роботи організації,
задоволення потреб споживачів та дотримання високих темпів зростання обсягів реалізації,
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формування та дотримання позитивного іміджу підприємства, ефективного використання
всіх видів ресурсів, взаємодії з громадськими, профспілковими та державними установами,
забезпечення мотивації удосконалення професіоналізму та умов для кар’єрного зростання
працівників в процесі досягнення цілей діяльності організації та зростання вартості
компанії» [7, с.50].
Своє трактування бізнес-адміністрування наводить і проф. Арабаджійські М.З.
«Бізнес-адміністрування – це адміністрування, яке обслуговує бізнес, а також допомагає
органам управлення та керівникам господарських підприємств та комерційним товариствам.
Комерційне підприємство може бути кооперативним або приватним, але адміністрація цього
підприємства, яка безпосередньо має організаційні чи обслуговуючі функції по відношенню
до діяльності, має назву «бізнес-адміністрація» та займається бізнес-адмініструванням» [1,
с.3].
Цікавим є визначення О.В. Замазій: «Бізнес-адміністрування – це така функція
управління, що керуючись чітко сформованими координативними методами, підґрунтям
яких є практичний досвід, максимально ефективно при цьому використовує людський
ресурс. За таких умов підприємство розглядається не як технологічна ланка суспільного
виробництва, а як соціальна підсистема ринкової економіки» [9, с.244].
Ґрунтуючись на дослідженнях проф. М.П. Войнаренка перелічимо основні принципи
бізнес-адміністрування [7, с.50]:
– системність – полягає у усвідомленні організації як цілісного організму, що
складається з множини елементів з усталеними взаємозв’язками між ними та створенні
такого середовища всередині компанії, яке робить ці зв’язки якомога спеціалізованими і
результативними. Основними системними параметрами в бізнес-адмініструванні є простота,
надійність, вимірюваність результатів роботи;
– процесний підхід – ґрунтується на сприйнятті діяльності організації, як сукупності
процесів від маркетингу, планування, до продажу і післяпродажного обслуговування;
– розмежування функцій і повноважень – спрямоване на результативну взаємодію
відділів, підрозділів організації, межі відповідальності, рівні стимулювання і заохочення,
виключення дублювання функцій управління, контролюючих функцц ій, документування;
– оперативність – визначається вмінням власників, керівного складу та менеджерів
організації на підставі об’єктивної ринкової інформації швидко реагувати на зміни зовнішніх
параметрів функціонування бізнесу і відповідати на виклики мінливого конкурентного
середовища, перерозподіляти ресурси
В практиці бізнес-адміністрування грає вагому роль і система управління ризиками
діяльності підприємств. Розробки і дослідження з питань управління ризиками, що
заслуговують уваги, викладені в роботах Вітлінського В.В., Глущенко В.В., Вільямса К.Е.,
Лігоненко Л.О, Хохлова Н.В., Ястремського О. І., Чернової Г.В. і ін. [6; 8; 24; 13; 18; 22; 19;
12]. Управління ризиком – це дія з визначення рівня невизначеності та по мінімізації
негативного впливу ризику на діяльність підприємства. Співзвучним даному трактуванню є
бачення ризик-менеджменту як діяльності з оцінки впливу несприятливих факторів на
прогнозовані результати виробничо-господарської діяльності.
У ряді наукових праць управлінням ризиком називають передбачення фінансових
ресурсів, необхідних для зменшення імовірності прояву несприятливих результатів і
локалізації негативних наслідків прийнятих рішень [2, с. 33; 4, с. 15].
Процес управління ризиками необхідно розглядати у взаємозв'язку з оцінкою витрат
ресурсів на заходи щодо зниження ризику на всіх етапах діяльності підприємства. Метою
управління є раціональне забезпечення балансу витрат обмежених ресурсів на управління
ризиками й іншими напрямками господарської діяльності підприємства [12, с. 16].
Під управлінням ризиками, на нашу думку, слід розуміти процес, що поєднує вибір
мети управління з урахуванням наявних ресурсів і обмежень ринкової ситуації, вибір методів
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і інструментів управління і підтримка балансу між вигодами від зниження ризику і
необхідними для цього витратами на технічні, організаційні і фінансові важелі.
Окремо вважаємо за необхідне зупинитися на етапах побудови політики управління
ризиками на підприємстві.
«Класичним», найбільш розповсюдженим виступає такий підхід до послідовності дій
з управління ризиками:
1. Виявлення причин і ідентифікація всіх потенційно несприятливих ризиків.
2. Аналіз і оцінка кожного з передбачуваних ризиків.
3. Планування і попередня оцінка заходів щодо мінімізації ризику.
4. Застосування обраних мір і заходів.
Нетрадиційний підхід до системи управління ризиками базується на наступній
послідовності кроків:
1. Наукове обґрунтування категорії «ризик» і розробка законодавчо-нормативних
актів (з метою вироблення методичних підходів до оцінки ризику).
2. Наукове обґрунтування класифікації видів ризиків (з метою вироблення для
кожного виду конкретних методів управління).
На думку автора, комплексно схему управління економічними ризиками діяльності
підприємств можна представити у вигляді наступних послідовних етапів, а саме:
І. Встановлення цілей системи управління ризиками:
1.1. моніторинг системи-підприємства і середовища його функціонування;
1.2. виявлення факторів ризику;
1.3. ідентифікація ризиків;
1.4. вироблення комплексу цілей і задач управління ризиками діяльності.
ІІ. Кількісний аналіз ризиків:
2.1. вибір методів кількісної оцінки;
2.2. оцінка можливих втрат від ризиків;
2.3. визначення фактично та припустимого рівнів ризику;
2.4. порівняння визначених рівнів ризику.
ІІІ. Розробка комплексу управлінських рішень по мінімізації рівня ризику:
3.1. визначення напрямків впливу на ризик;
3.2. застосування різних варіантів впливу на ризик;
3.3. оцінка результатів дій.
Таким чином, застосування принципів бізнес-адміністрування є нагальною і
актуальною проблемою їх функціонування і розвитку. Ефективна система бізнесадміністрування несе у собі потенціал збереження і ефективного використання фінансових,
матеріальних ресурсів підприємств, своєчасного виявлення та нейтралізації реальних та
потенційних загроз, а також формування умов реалізації підприємствами своїх стратегічних
інтересів. Ці заходи забезпечать і ефективність основних кроків політики ризикменеджменту на підприємстві.
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ПРОГНОЗИРОВАНИЕ РИСКА БАНКРОТСТВА ПРЕДПРИЯТИЙ НА ОСНОВЕ
СТАТИСТИЧЕСКИХ МОДЕЛЕЙ
The problems of prognosis of the risk of bankruptcy are disclosed. Practical usage of some of the most famous
models of bankruptcy risk assessment is illustrated on the example of industrial enterprises of Odessa. It is proved that
the existing models of bankruptcy can only be used under certain conditions.
Keywords: risk, risk assessment, risk of bankruptcy, modeling, models of bankruptcy prognosis.
Раскрыто проблемы прогнозирования риска банкротства предприятия. На примере промышленных
предприятий г. Одессы проиллюстрировано практическое использование некоторых наиболее известных
моделей для оценки риска банкротства. Доказано, что существующие модели банкротства можно
использовать только при определенных условиях.
Ключевые слова: риск, оценка риска, риск банкротства, моделирование, модели прогнозирования
банкротства.

В условиях рыночной экономики ведение предпринимательской деятельности всегда
связано с риском, с возможностью банкротства предприятия. Особенно это проявляется в
условиях нестабильности экономики Украины. Поэтому возникает объективная
необходимость оценки рисков для уменьшения негативных последствий и предотвращения
возможного банкротства предприятия.
Проблемные вопросы оценки риска банкротства предприятий нашли свое отражение в
работах многих зарубежных и украинских экономистов, в частности Э. Альтмана,
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Р. Таффлера, У. Бивера, Д. Дюрана, В. В. Витлинского, Г. В. Давыдовой, О. П. Зайцевой, В.
В. Ковалёва и др. Однако использование предложенных методик часто дает противоречивые
результаты.
Целью данного исследования является сравнительный анализ эффективности
применения различных моделей прогнозирования риска банкротства предприятий,
обоснование практических рекомендаций по их использованию для промышленных
предприятий Украины.
Известно множество моделей, позволяющих прогнозировать банкротство
предприятия. Первое фундаментальное исследование в этой области было сделано Э. И.
Альтманом и явилось отправной точкой многочисленных последующих разработок [1].
Впоследствии Альтман разработал несколько моделей. Одна из них предназначена для
компаний, акции которых не продаются на бирже [2]. Данная модель, называемая иначе
«индекс Z», имеет следующий вид:
(1)
Z=0,717x1+0,847x2+3,107x3+0,42x4+0,995x5
х1 – доля оборотных средств (чистого оборотного капитала) в активах;
х2 – рентабельность активов, рассчитанная по нераспределенной прибыли;
х3 – текущая рентабельность активов, рассчитанная по балансовой прибыли;
х4 – соотношение собственного и заемного капитала;
х5 – оборачиваемость активов.
Отнесение предприятия к определенному классу надежности производится на
основании следующих значений индекса Z:
Если Z=1,23 и менее – "Красная" зона, существует вероятность банкротства;
от 1,23 до 2,9 – "Серая" зона, пограничное состояние, вероятность банкротства не
высокая, но не исключается;
2,9 и более – "Зеленая" зона, низкая вероятность банкротства.
Нами была использована эта модель для оценки риска банкротства производственных
предприятий г. Одессы: ПАО «Одесский завод по выпуску кузнечно-прессовых автоматов»,
ПАО «Одесский завод радиально-сверлильных станков» и ПАО «Одесский
машиностроительный завод «Красная Гвардия». Выбор предприятий обоснован тем, что
ПАО «Одесский завод по выпуску кузнечно-прессовых автоматов» успешно работает, а два
других предприятия находятся на грани банкротства. Для того чтобы результаты были более
надежными, мы сделали расчеты не за один год, а за последние три года.
Результаты расчетов по модели Альтмана приведены в таблице 1.
Таблица 1
Показатели риска банкротства предприятий (модель Альтмана)
Предприятие
2013 г.
2014 г.
2015 г.
ПАО «Одесский завод по выпуску кузнечно5,6404
5,7641
5,3247
прессовых автоматов»
ПАО «Одесский завод радиально-сверлильных
2,85237
3,65175
4,02136
станков»
ПАО «Одесский машиностроительный завод
-0,97573
-0,53533
-0,80632
«Красная Гвардия»
Сравнение полученных значений индекса Z с критическими значениями показывает,
что завод Красная Гвардия действительно находится на стадии банкротства, а вот значения
индекса для завода радиально-сверлильных станков значительно превышают критический
уровень, т.е. получается, что ситуация на предприятии с каждым годом все лучше и лучше,
что не очень соответствует действительности.
Такую ситуацию можно объяснить тем, что разработанные Альтманом модели
прогнозирования банкротства соответствуют условиям развитой рыночной экономики. Для
постсоветских экономик применение моделей Альтмана имеет ряд ограничений из-за разной
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методики отражения инфляционных факторов, разной структуры капитала, из-за различий в
информационной и законодательной базах.
В странах СНГ были разработаны модели адаптированные к реалиям постсоветских
экономик, среди которых наиболее приемлемыми считаются модели О. П. Зайцевой [3] и Г.
В. Давыдовой, А. Ю. Беликова [4].
Модель Зайцевой имеет вид:
К = 0,25к1 + 0,1к2 + 0,2к3 + 0,25к4 + 0,1к5 + 0,1к6 ,
(2)
где К1 – рентабельность собственного капитала;
К2 – соотношение кредиторской и дебиторской задолженности;
К3 – отношение краткосрочных обязательств к наиболее ликвидным активам;
К4 – рентабельность продаж;
К5 – соотношение собственного и заемного капитала;
К6 – соотношение активов и выручки.
Для определения вероятности банкротства предприятия необходимо произвести
сравнение фактического значения показателя с нормативом. Норматив рассчитывается по
формуле:
Кнорматив = 1,57 + 0,1к6 прошлого года
(3)
Если полученное фактическое значение показателя превышает нормативное, то
существует высокая вероятность банкротства предприятия. Если наоборот, то риск
банкротства незначительный.
В таблице 2 приведены результаты расчетов для исследуемых предприятий. И
поскольку в нормативном показателе модели фигурирует один из коэффициентов прошлого
года, то расчеты могут быть произведены только для двух последних лет.
Таблица 2
Показатели риска банкротства предприятий (модель Зайцевой)
ПАО «Одесский
ПАО «Одесский завод ПАО «Одесский завод
машиностроипо выпуску кузнечнорадиальнотельный завод
Показатель
прессовых автоматов» сверлильных станков»
«Красная Гвардия»
2014 г.
2015 г.
2014 г.
2015 г.
2014 г.
2015 г.
Фактический
1,1160
1,2128
44,3792
15,0039
1,9159
0,9398
Норматив
1,6025
1,6191
1,9636
2,3297
1,8805
0,8764
Результаты расчетов свидетельствуют о том, что завод радиально-сверлильных
станков имеет очень высокую вероятность банкротства, но в последнем 2015 году она
существенно снизилась, что вызывает сомнение. В то же время по заводу «Красная гвардия»
фактический показатель незначительно превышает нормативное значение, что также
является сомнительным.
Мы произвели расчеты и по модели Г. В. Давыдовой, А. Ю. Беликова.
Предложенная этими авторами модель имеет вид:
R = 8,38к1 + к2 + 0,054к3 + 0,63к4
(4)
где к1 – доля оборотных средств в активах;
к2 – рентабельность собственных средств;
к3 – отдача всех активов;
к4 – рентабельность производства.
Для оценки значений модели используется шкала из 5 интервалов, по которой можно
судить об угрозе банкротства:
R < 0 – вероятность банкротства максимальная (90–100%);
R < 0 < 0,18 – вероятность банкротства высокая (60–80%);
0,18 < R < 0,32 – вероятность банкротства средняя (35–50%);
0,32 < R < 0,42 – вероятность банкротства низкая (15–20%);
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R > 0,42 – вероятность банкротства минимальная (до 10%).
Результаты наших расчетов приведены в таблице 3.
Таблица 3
Показатели риска банкротства предприятий (модель Беликова)
Предприятие
ПАО «Одесский завод по выпуску кузнечнопрессовых автоматов»
ПАО «Одесский завод радиально-сверлильных
станков»
ПАО «Одесский машиностроительный завод
«Красная Гвардия»

2013 г.

2014 г.

2015 г.

2,76773

5,23818

5,32886

0,17853

0,67301

0,71888

2,18973

-4,35272

-5,71747

Сравнение полученных результатов с предложенной автором шкалой свидетельствует
о том, что у завода радиально-сверлильных станков в последние два года риск банкротства
полностью отсутствует. Что очень сомнительно. А у завода Красная Гвардия действительно
существует высокая вероятность банкротства. Однако в 2013 году рассчитанный показатель
многократно превышает верхнюю границу, т. е. вероятность банкротства вообще
отсутствует. Такой высокий показатель модели объясняется тем, что в данном году у
предприятия, как и в другие годы был убыток, но, кроме того, еще и собственный капитал
был минусовой. И в результате минус на минус дал такой плюс. Возможно, в таких случаях
вторую составляющую интегрального показателя необходимо исключать.
Существуют также модели оценки риска банкротства, разработанные украинскими
экономистами. Однако их применение имеет определенные ограничения в связи с
необходимостью использования информации, не содержащейся в отчетности предприятий.
В заключение можно сделать следующие выводы. Во-первых, любые модели должны
быть адаптированы к конкретной отрасли экономики, учитывая ее особенности. Во-вторых,
для прогнозирования банкротства лучше использовать не статические, а динамические
модели. И в третьих, как и в большинстве других случаев, для того чтобы делать серьезные
прогнозы относительно возможного банкротства предприятия, необходим комплексный
подход, т.е. использование не одной, пусть даже самой лучшей модели, а различных методик
такой оценки.
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В статті розглянуто особливості формування інвестиційного потенціалу підприємства на основі
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Сучасна економічна ситуація характеризується погіршенням ефективності діяльності
підприємств України. Підприємства працюють не на повну потужність, а це призводить до
зниження обсягів виробництва, скорочення чисельності працівників та заборгованості по
заробітній платі. За таких умов підприємствам варто здійснювати свою діяльність лише при
активному та ефективному використанні власного інвестиційного потенціалу. Для цього,
першочергово необхідно дослідити особливості формування інвестиційного потенціалу
підприємства за сучасних умов господарювання, адже він має величезне значення, як для
самого підприємства, так і для економіки країни в цілому.
Дослідження сутності інвестиційного потенціалу проводяться багатьма вченихекономістів, серед яких: І.О. Бланк, А.Н. Борисенко, Л.О. Ворсовський, І.З. Должанський,
С.О. Заїка, Є.В. Лапін, А.Н. Борисенко, М.М. Туріянська, О.С. Федонін та ін. Водночас, не
дивлячись на отримані результати та накопичений досвід, актуальність досліджуваної
проблеми зростає, оскільки остаточно не з’ясовано сутність інвестиційного потенціалу, а
також варіанти та принципи його формування.
Необхідно відмітити, що інвестиційний потенціал категорія складна та багатогранна,
вона розглядається на мікро-, макро- та мезорівнях. Безпосереднім предметом нашого
дослідження є інвестиційний потенціал мікроекономічного рівня, а саме інвестиційний
потенціал підприємства, тому, на наш погляд варто розпочати з дослідження його сутності.
Наразі, сутність інвестиційного потенціалу підприємства є досить суперечливим поняттям,
вважають дослідження різних аспектів якого проводиться багатьма науковцями. Так, С.А.
Лосева та В.І. Зубкова, що інвестиційний потенціал підприємства — це сукупність
фінансових та інвестиційних ресурсів, що дозволяють йому здійснювати інвестиційну
діяльність, яка спрямована на забезпечення ефективної та стабільної господарської
діяльності підприємства [1, с.52]. М.М. Туріянська під інвестиційним потенціалом
підприємства розуміє сукупність накопичених у результаті господарської діяльності власних
ресурсів, які можуть бути використані для інвестицій без порушення поточної роботи [2,
с.67]. Як бачимо, з поданих визначень, автори за матеріально-речову основу беруть ресурси.
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Однак, можливості та здатності, які, на наш погляд, є подібно ресурсам, основою
інвестиційного потенціалу, цими авторами залишаються поза увагою.
В економічній літературі приділено значну увагу розгляду інвестиційного потенціалу
як структурного елементу потенціалів вищого порядку, зокрема економічного. Так, Є.В.
Лапін стверджує, що інвестиційний потенціал — це складова економічного потенціалу, яка
поряд з інноваційним, трудовим та природним визначає модель його функціонування за
об’єктами, результатами, ресурсами та елементами [3, с.124]. Ми вважаємо, що таке
твердження є дискусійним, оскільки інвестиційний потенціал, на нашу думку, є окремою
економічною категорією, яка ніяким чином не може бути структурним елементом одного з
потенціалів.
Цікавою є позиція Г.Ю. Кучерук та О.М Вовк, які розглядають інвестиційний
потенціал підприємства як організовану сукупність внутрішніх та зовнішніх економічних
можливостей та ресурсів, які створюють умови для розвитку підприємства та забезпечують
реалізацію стратегічних і тактичних цілей підприємства в сфері інвестиційної діяльності.
Автори запропонували поділити джерела формування інвестиційного потенціалу
підприємства на зовнішні та внутрішні, що, на їх думку, дозволяє аналізувати й оцінювати
внутрішній та зовнішній інвестиційний потенціал окремо та відображає їхні взаємозв’язки.
До зовнішніх джерел віднесені: інвестори, державні кредити та цільові кошти, податкові
кредити та пільги, кредити банків та інших фінансових установ, емісія облігацій та інших
цінних паперів, інвестиційний лізинг. Внутрішніми джерелами є чистий прибуток, статутний
капітал, приріст капіталу, амортизація, реалізовані інвестиційні проекти, завершення
термінів інших витрат, резервні та інші накопичувальні фонди [4, с.6].
Отже, інвестиційний потенціал підприємства, на нашу думку, є системою
взаємопов’язаних елементів, яка включає можливості інвестиційного розвитку підприємства,
що реалізуються через інвестиційні ресурси та здатності до ефективного їх використання з
метою здійснення інвестиційної діяльності задля одержання прибутку та/або досягнення
соціального ефекту.
Формування інвестиційного потенціалу підприємства є складним динамічним
процесом, основною метою якого є забезпечення стійкого розвитку та підвищення
економічної ефективності підприємства за умов високої конкуренції. У сучасній практиці
виокремлюються три основних варіанти формування інвестиційного потенціалу
підприємств:
- у першому варіанті домінують внутрішні негативні чинники, а зовнішні є
сприятливими. Реалізацію інвестиційного потенціалу при цьому можна провести за
допомогою оптимізації бізнесу підприємства, причому незалежно від зовнішньої
кон’юнктури. При цьому наявні інвестиційні можливості можуть бути реалізовані досить
швидко, а інвестиційний потенціал, як правило, в цьому випадку помірний (рентабельність
інвестицій до 20%);
- у другому варіанті переважають зовнішні негативні фактори, а внутрішні є
сприятливими. Реалізація інвестиційного потенціалу полягає в поліпшенні інвестиційного
клімату, хоча інвестиції досить ризиковані. Інвестиційний потенціал при цьому може досягти
значного розміру (рентабельність інвестицій до 60%), але тільки якщо несприятливі зовнішні
фактори будуть зберігатися протягом тривалого часу. Очевидні переваги мають інвестори,
пристосовані до таких умов господарювання та мають режим найбільшого сприяння від
державних органів;
- у третьому варіанті негативні внутрішні та несприятливі зовнішні чинники. У
цьому випадку інвестиційний потенціал може досягти великих розмірів (рентабельність
інвестицій до 200%), але капіталовкладення при цьому вкрай ризиковані [5, с.85].
Окреслені варіанти описують методи, за допомогою яких краще провести реалізацію
інвестиційного потенціалу підприємства, а також дають змогу побачити, якою буде
рентабельність інвестицій у кожному з них.
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Формування інвестиційного потенціалу повинно здійснюватись з урахуванням певних
принципів. На сьогодні, єдиної системи принципів не існує, проте деякими авторами [5, 6, 7]
здійснені спроби їх згрупувати та дати характеристику. Так, група авторів на чолі з М.В.
Бормотовою пропонують відносити до принципів формування інвестиційного потенціалу
системність, оперативність, динамічність, єдність, гнучкість та альтернативність [6, с.60]. На
наш погляд, під час формування інвестиційного потенціалу підприємства, окрім зазначених
принципів слід враховувати й інші (рис.1).
Принципи формування інвестиційного потенціалу

Системність

Передбачає взаємозв’язок між усіма складовими
елементами, що його формують.

Динамічність

Інвестиційний потенціал є системою, що постійно та
активно розвивається.

Варіантність

Визначає необхідність отримання декількох варіантів
формування інвестиційного потенціалу.

Оперативність

Передбачає реагування на зміни внутрішніх та
зовнішніх факторів впливу на стан інвестиційного
потенціалу.

Цілеспрямованість

Всі елементи інвестиційного потенціалу слугують
загальній меті стимулювання зростання показників
діяльності підприємства.

Результативність

Означає
наявність
позитивного
ефекту
від
формування інвестиційного потенціалу, що полягає в
перевищенні отриманих результатів над витратами.

Гнучкість

Інвестиційний потенціал підприємства повинен бути
гнучким до впливу факторів внутрішнього та
зовнішнього середовища та за необхідності
перерозподіляти невикористані ресурси підприємства.

Раціональність

Передбачає
встановлення
раціонального
співвідношення між власними, позиковими та
залученими ресурсами для забезпечення фінансової
стійкості підприємства.

Рис. 1. Система принципів формування інвестиційного потенціалу підприємства*
*розроблено автором на основі [5, 6, 7]

Таким чином, за результатами дослідження нами було визначено, що існує три
основни варіанти формування інвестиційного потенціалу, а також розроблено систему
принципів, які варто враховувати під час формування інвестиційного потенціалу
підприємства. Перспективами подальших досліджень є розвиток та комплексна наукова
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розробка нових теоретичних положень і практичних рекомендацій щодо формування та
розвитку інвестиційного потенціалу підприємства.
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INTERNET TRADE OF FOOD PRODUCTS IN RETAIL TRADE NETWORKS
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ІНТЕРНЕТ-ТОРГІВЛЯ ПРОДОВОЛЬЧИМИ ТОВАРАМИ В РОЗДРІБНІЙ
ТОРГОВЕЛЬНІЙ МЕРЕЖІ УКРАЇНИ: ПРОБЛЕМИ ТА ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ
Тhe article the modern development of Internet trading in Ukraine, problems and prospects of online trading
in food products in retail trade network.
Keywords: retail trade networks, online trade, online trade in food products.
В статті розглянуто сучасний розвиток інтернет-торгівлі України, проблеми та перспективи
онлайн-торгівлі продовольчими товарами в роздрібній торговельній мережі.
Ключові слова: роздрібні торговельні мережі, інтернет-торгівля, інтернет-торгівля продовольчими
товарами.

В кожній країні особливості торговельної діяльності зумовлюють різноманітні
фактори: економічна ситуація в країні, формування нових видів економічних взаємовідносин
між суб’єктами господарювання, податкова політика, зміна потреб і поведінки покупців,
розвиток нових форм торгівлі тощо. Торгівля - це свого роду каталізатор змін, що
відбуваються у виробництві та споживанні в умовах ринку. Впровадження прогресивних
форм торгівлі в Україні набуває особливого значення для забезпечення стабільного
зростання та конкурентоспроможності підприємств торгівлі. У сучасних форматах
вітчизняної торгівлі активно впроваджуються прогресивні технології, різноманітні
інформаційні, технічні й технологічні інновації, зокрема активно розвивається електронна
торгівля. Висока конкуренція у сфері торгівлі вимагає широкого впровадження прогресивних
форм торгівлі. Саме тому питання впровадження прогресивних форм торгівлі потребують
подальшого вивчення та дослідження.
Українським підприємствам роздрібної торгівлі утримання високого рівня маржі
можливе, зокрема, завдяки наданню додаткових високомаржинальних послуг і покращенню
рівня обслуговування. Одним з перспективних напрямків для розвитку є інтернет-торгівля,
що є доповненням до основного роздрібного бізнесу.
Для України інтернет-торгівля набуває особливої актуальності, оскільки в існуючих
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складних економічних умовах вона дозволяє швидко і з відносно невеликими витратами
організувати збут продукції вітчизняних товаровиробників, забезпечуючи тим самим їх
виживання та розвиток.
На відміну від європейців, для яких головним критерієм вибору магазину є
асортимент, для українців пріоритетною залишається ціна. І саме інтернет-магазини можуть
запропонувати більш низький рівень цін.
Аналіз показує, що темпи зростання інтернет-торгівлі в країнах, що розвиваються,
набагато вищі, ніж у розвинених країнах. Це пов’язано, по-перше, з більш швидким
розвитком економіки взагалі й роздрібної торгівлі зокрема; по-друге – рівень проникнення
інтернету в країнах, що розвиваються, є набагато меншим, ніж у розвинених країнах, але при
цьому він швидко зростає. В Україні інтернет-торгівля є галуззю, що демонструє найшвидші
темпи зростання серед усіх галузей економіки. Електронна комерція в країні не так давно
пережила етап зародження і перемістилася на етап зростання [1].
Інтернет-торгівля в Україні на початок 2016 р. становила близько 4,6% від загального
обсягу роздрібної торгівлі, що набагато менше, ніж, наприклад, при середньосвітовому
показнику 8,8%, або показнику США 13,6% [2].
Дослідники ринку інтернет-торгівлі визначили десять груп товарів, що найчастіше
продаються через інтернет.
На першому місці в рейтингу мережевих продажів перебуває дрібна побутова техніка.
Цю широку категорію товарів охоче купують не тільки в магазинах побутової техніки, а й в
інтернеті. В інтернеті люди купують дрібну побутову техніку та електроніку заради економії
часу, так як не в кожному регіоні можна знайти той чи інший товар потрібної конфігурації, а
швидка доставка в будь-який, найвіддаленіший регіон України, дозволяє робити такі
покупки.
Друге місце в рейтингу інтернет продажів займають ноутбуки та комплектуючі до
комп’ютерів. Перевага онлайн продажів таких товарів аналогічна попереднім - великий
вибір, невисока ціна, зручна доставка і гарантія на товар. Навіть власники звичайних
магазинів комп’ютерної техніки замовляють товар для торгівлі у оптових постачальників в
інтернеті.
На третьому місці продажів в інтернеті - пристрої мобільного зв’язку: планшетні
персональні комп’ютери, смартфони та телефони. Найширший вибір моделей телефонів і
планшетів, привабливі ціни, безпечна доставка, а також гарантійне обслуговування
приваблює покупців зробити покупку даної групи товарів саме через інтернет.
На четвертому місці товарів, що продаються через інтернет, займає косметика і
парфумерія. Слід зазначити, що ціна на дану категорію товарів в інтернет-магазинах нижче,
ніж в роздрібних звичайних магазинах, а асортимент ширше. В інтернет-магазині також
можна прочитати реальні відгуки покупців про обраний товар і подивитися про нього відеоогляд, що робить покупки більш зручними.
П’яте місце займають дитячі товари. Великий вибір асортименту, яскраві кольори,
наявність потрібних розмірів і доступна цінова категорія в порівнянні в роздрібною мережею
привертають увагу користувачів інтернет ресурсів - потенційних клієнтів.
На шостому місці інтернет продажів знаходиться програмне забезпечення. Покупцями
програмного забезпечення часто є комерційні фірми, великі підприємства, державні
установи, великі роздрібні мережі продажів комп’ютерної периферії, а також звичайні
користувачі, що піклуються про безпеку своїх персональних пристроїв і особистих даних.
Сьоме місце займають покупки одягу в інтернеті. Дуже популярно зараз замовляти
одяг в інтернеті, переваги таких покупок очевидні – великий вибір моделей, розмірний ряд
завжди доступний, фасон одягу можна розглянути на моделі по фото, є відгуки реальних
покупців.
Восьме місце інтернет продажів займають карти оплати. Це такі карти, за допомогою
яких можна оплачувати будь-який товар, мобільний зв’язок, кабельне телебачення та
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інтернет послуги, а також програм розважального характеру (платних ігор, різних мобільних
додатків в магазинах AppStore або Google Play Market).
На дев’ятому місці знаходяться онлайн продажу різних квитків, а саме: на кіносеанси
в кінотеатри, на концерти артистів, в оперу, в театри, на футбол, хокей, баскетбол, на різні
шоу-програми. На цій же сходинці рейтингу інтернет продажів знаходяться і продажу
квитків на пасажирські перевезення - поїзди, автобуси і літаки. За допомогою таких онлайн
покупок людина економить свій час на очікуваннях в чергах і поїздках на вокзал, аеропорт
або автовокзал. Оплатити квитки можна також онлайн, за допомогою платіжної карти.
Десяте місце займає продаж габаритної побутової техніки та меблів. Але в цьому
сегменті покупок є багато незручних моментів. Не завжди покупець згоден придбати дані
товари високого цінового рівня без додаткової консультації спеціалістів.
Таким чином, найбільшу частку у структурі товарообороту інтернет-торгівлі в Україні
за останні п’ять років займає реалізація таких товарів як комп’ютери, оргтехніка, побутова
техніка, мобільні телефони, одяг, взуття, товари для дітей. Тобто, купують в Інтернеті
переважно непродовольчі товари.
Інтернет-торгівлі продовольчими товарами через роздрібну торговельну мережу не
приділяється достатньої уваги як з боку інтернет-магазинів, так і з боку потенційних
споживачів.
Результати наших досліджень свідчать про те, що існуючі інтернет-ресурси
торговельних підприємств використовуються недостатньою мірою, зокрема внаслідок того,
що вибір організаційних форм і технологічних засобів інтернет-торгівлі здійснюється
нераціонально, без урахування специфіки товару та споживача, особливостей обраних
цільових ринків тощо. Адже ці підприємства мають достатньо власних ресурсів для
реалізації цього завдання.
Про неефективність використання власних технічних ресурсів мережі інтернет
свідчить і той факт, що торговельні компанії вже надають можливість користувачам своїх
сайтів зробити індивідуальне замовлення товарів через мережу-інтернет. Але дана послуга
обмежується спеціальною пропозицією невеликої кількості товарів тільки непродуктової
групи.
Однак, не дивлячись на перспективність та достатньо велику кількість переваг
інтернет-торгівлі продовольчими товарами, існує ряд недоліків та супутніх труднощів, що
суттєво можуть вплинути на формування ефективної збутової діяльності. Окрім технічного
підтримання он-лайн продажів, необхідно привернути увагу споживачів.
У наш час інтернет надає широкий спектр можливостей і різноманітних інструментів
для популяризації інтернет-ресурсу. Усі вони відрізняються ефективністю та, відповідно,
пов’язаними з ними витратами. Тому варто розробляти рекламну кампанію таким чином,
щоб забезпечити максимальну ефективність і разом з тим не втратити можливість повернути
інвестиції підприємства.
Певні труднощі, які пов’язані з придбанням продуктів продовольчої групи за
допомогою електронної комерції, виникають і у споживачів. Для них суттєвим недоліком
онлайн-торгівлі продуктами харчування, в першу чергу, є неможливість оцінки якості
продукції. Крім цього інтернет-магазин, зазвичай, не може забезпечити можливість
миттєвого придбання продукції. В залежності від фізичного розташування магазину та
розташування ймовірного споживача доставка може займати від декількох днів. Певні
труднощі викликає недосконала система електронних розрахунків. Також, продукти
харчування вимагають відповідних умов зберігання, мають невеликі строки зберігання,
товари, що не користувалися попитом, швидко псуються.
Але, реалізація продовольчих товарів через мережу інтернет дозволила би значно
збільшити прибутковість он-лайн магазину, розширити асортиментні позиції та зацікавити
нових покупців. Так, частка споживачів, що купують товари тільки бакалійної групи в
інтернет-мережі Європи, складає більш ніж 20 %.

138

Отже, незважаючи на низьку платоспроможність населення країни, недосконалу
систему електронних розрахунків, недовіру споживачів до інтернет-магазинів та інших
негативних факторів, Україна має великі перспективи та значний потенціал розвитку
інтернет-торгівлі продовольчих товарів на національних ринках. Цей вид комерційної
діяльності дозволяє знайти своє місце на ринку бізнесменам-початківцям, а також підвищити
ефективність функціонування великих підприємств, зокрема тих, що виготовляють і
просувають на ринку свою продукцію.
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Summarizes methodological bases of formation of prices for construction products. It is determined that the
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strategic and tactical factors.
Key words: estimated rationing, price, value, construction products
Обобщены методические основы формирования цены на строительную продукцию. Определено, что
ценообразование в строительной отрасли выступает как объективный процесс, происходящий под
воздействием рыночных сил, и, прежде всего, соотношения спроса и предложения. Обосновано, что условия и
динамика цен формируется под воздействием стратегического и тактического факторов.
Ключевые слова: сметное нормирование, цена, стоимость, строительная продукция

Цена – это важнейшая экономическая категория, отражающая в денежном выражении
ценность товара или предоставляемой услуги. Ее сущность проявляется в двоякой роли.
Цена выступает в качестве индикатора экономической ситуации, рыночной
конъюнктуры. Уровень цены, ее динамика отражает изменения, происходящие в сфере
общественного производства. Цена сигнализирует о состоянии сбалансированности спроса и
предложения, о последствии роста доходов, денежной эмиссии, развитии импорта и т.д.
Цена является маркетинговым регулятором, с помощью которого осуществляется
воздействие на производство, торговлю, потребление. Цена непосредственно влияет на
сбалансированность важнейших пропорций экономического развития отраслей
национального хозяйства, на емкость рынка, на покупательную способность населения.
В обществе, где подавляющее большинство товаров и услуг продается и покупается,
значение цены усиливается. В современных условиях цена выступает посредником при
купле-продаже и совершении любых коммерческих сделок, служит инструментом
образования прибыли и управления эффективностью, является фактором налогообложения.
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Цена – это главная составляющая информационных процессов, средство влияния на
инвестиционную политику; цена выступает как орудие конкурентной борьбы, которая в
конечном итоге ведет к поступательному развитию общества. С ценой связаны основные
проблемы развития экономики – формирование стоимости товара; процесс производства и
реализации продукции; создание, распределение и использование валового внутреннего
продукта и национального дохода. Финансовая политика является составной частью
экономической политики государства и включает в себя ценовую политику, которая
направлена, прежде всего, на формирование максимально-возможного объема финансовых
ресурсов, так как они – материальная база любых преобразований. Цена участвует в
формировании, распределении и использовании валового внутреннего продукта и
национального дохода, доходов бюджетов различных уровней бюджетной системы;
определяет структуру и объем производства, движение материальных потоков,
распределение товарной массы, уровень жизни общества.
На практике применяется две системы ценообразования:
централизованное,
предполагающее формирование цен государственными органами на основе издержек
производства и обращения; рыночное, основанное на базе взаимодействия спроса и
предложения.
С одной стороны, ценообразование выступает как объективный процесс,
происходящий под воздействием рыночных сил, и, прежде всего, соотношения спроса и
предложения. Этот аспект ценообразования является предметом теоретических
исследований и изучается микроэкономикой. С другой стороны, ценообразование является
субъективным процессом, осуществляемым специалистами, обладающими определенными
знаниями и опытом установления цен на конкретные товары и услуги.
Чем же определяется размер цены на строительную продукцию в условиях рынка?
Это один из сложных вопросов экономической теории, который до сих пор вызывает
ожесточенные споры двух диаметрально противоположных школ. Разработка теории цены
восходит к ранней стадии развития капитализма, когда торжествовала затратная теория
цены, яркими представителями которой были Вильям Пети, Адам Смит и Давид Риккардо.
Именно они заложили основы стоимостной теории цены, согласно которой стоимость товара
определяется количеством труда, необходимого для его производства. К. Маркс своим
учением об абстрактном труде развил в дальнейшем стоимостную теорию.
Согласно теории предельной полезности величина ценности каждого товара или
услуги определяется величиной их пользы для конкретного потребителя. При этом имеется в
виду не величина полезности как таковая, а предельная полезность товара или услуги. При
формировании цены важную роль играет полезность товара, т. е. то свойство товара, в какой
степени этот товар будет удовлетворять потребности покупателя.
На рынке существует ряд вариантов удовлетворения потребности покупателя в какомто товаре. Но существует ряд вариантов удовлетворения потребности покупателя в каком-то
конкретном товаре. Сравнивая эти варианты, покупатель выбирает наиболее
предпочтительный для себя, при этом главным ограничителем выбора являются его
денежные доходы. Покупатель стремится получить максимальную полезность при
ограниченном денежном доходе, израсходовать деньги на покупку товара с наибольшей
эффективностью. До перехода к рынку, в условиях командно-административной экономики
и планового развития хозяйства, цена утверждалась директивно, действовал затратный
механизм ценообразования, формирование цены происходило в сфере производства. В этот
период рыночный механизм ценообразования искусственно подменялся расчетом
директивно назначенных цен, которые слабо учитывали спрос и предложение на продукцию,
влияние рыночных факторов, конечные финансовые результаты деятельности предприятий.
В рыночных условиях цена формируется в сфере реализации товара, под
воздействием законов спроса и предложения, и в основу положен механизм ценностного
ценообразования, т. е. установление цен таким образом, чтобы обеспечить получение
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максимальной прибыли за счет достижения выгодного соотношения «ценность/ затраты».
Цена устанавливается производителем, т. е. собственником товара на рынке. Главной целью
деятельности хозяйствующих субъектов становится достижение ими запланированного
финансового состояния: максимизации прибыли, повышения капитализации, программы
сокращения издержек или повышения производительности, – зависит от стратегических
целей предприятия. Успех строительного предприятия определяют следующие
составляющие: научно-обоснованная ценовая стратегия, разумная ценовая тактика, выбор
соответствующей данным условиям методики установления цены [2].
Переход к рыночной экономике коренным образом изменил ценовую политику
государства на макроэкономическом и микроэкономическом уровне. Возникли новые
методы, принципы и подходы к ценообразованию, формированию модели цены. В
современных условиях рыночный механизм ценообразования гибко сочетается с механизмом
государственного регулирования цен на отдельные виды товаров и услуг. Государство
регулирует цены на ограниченный круг товаров и услуг, в отношении же подавляющего
большинства товаров и услуг, государство рекомендует лишь общие правила и принципы
ценообразования. На продукцию предприятий, занимающих монопольное положение на
рынке товаров, а также на товары и услуги, определяющие цены во всех сферах экономики и
уровень жизни населения (тарифы на коммунальные услуги, тарифы на проезд в
общественном транспорте), осуществляется государственное регулирование цен. Используя
систему государственного регулирования цен, можно снижать цены на некоторые виды
товаров и услуг определенным группам населения с низкими доходами, путем
предоставления дотаций. На большинство товаров и услуг цены формируются по
определенным правилам, позволяющим учитывать спрос и предложение на данный товар,
тип конкуренции, затраты на производство и реализацию продукции, размер предполагаемой
прибыли, уровень и ставки уплачиваемых налогов.
Неотъемлемым и важным элементом рынка является конкуренция. Именно она
движет экономику вперед, используя такой действенный механизм, как закон стоимости,
механизм ценообразования. Конкуренция проверяет производителя на совершенство его
производства, на жизнестойкость и выживаемость; она ставит предпринимателя в такие
условия, когда он вынужден (если хочет выжить в конкурентной борьбе) менять многое в
стратегии и тактике производства, повышать качество продукции, осваивать ее новые виды,
использовать наиболее совершенные и гибкие методы ценообразования.
Рыночный механизм ценообразования должен быть таким, чтобы он создавал условия
для конкуренции и ликвидации монополизма в промышленности и торговле и через это
способствовал оптимизации их структуры, а также структуры потребления. Но на практике,
в современной России, экономика все более монополизируется в руках отдельных
собственников.
Об этом свидетельствует тот факт, что цены на продукцию и услуги этих отраслей
постоянно растут, вызывая соответствующий рост цен во всех секторах национальной
экономики. Руководители строительных компаний, объясняя рост цен, выступают в печати с
заявлениями о том, что они значительную часть прибыли направляют в инвестиции [1]. В
настоящее время вопрос о том, что существующие цены на топливо, бензин, ГСМ являются
результатом картельного сговора, поднимается на федеральном уровне. Федеральной
антимонопольной службой (ФАС) проведены расследования по фактам нарушения
антимонопольного законодательства при установлении цен на бензин. При установлении
цены необходимо учитывать особенности проводимой политики государства (изменение
ставок акцизов, таможенных тарифов, рост мировых цен на нефть), но и должны быть
учтены собственные затраты, размер остатков нефтепродуктов, полученных по более низким
ценам, что должно способствовать дифференциации цен на продукцию.
Одной из проблем рыночного ценообразования является зависимость бюджета страны
от уровня цен на сырьевые ресурсы, цен мирового товарного рынка и курса доллара. Такая
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зависимость опасна для экономики страны, т. к. изменение ситуации на мировом товарном
рынке может привести к негативным последствиям – дефициту бюджета. Устранить
зависимость российского бюджета от курса доллара и цен на сырьевые ресурсы возможно
только в условиях стабильно работающей экономики. В связи с этим для обеспечения
устойчивой позиции государства на мировых рынках поставлена задача повышения
конкурентоспособности государства, предприятий, работников.
Выпускаемая продукция должна быть конкурентоспособной. Затраты на производство
и реализацию строительную продукции не должны превышать цены на аналогичную
продукцию. Выполнить данное условие сложно, поскольку происходит неуклонный рост цен
на энергоносители, на сырьевые ресурсы, что вызывает новый виток роста цен на всю
строительную продукцию.
Таким образом, динамика цен формируется под воздействием двух важнейших
факторов – стратегического и тактического. Стратегический фактор состоит в том, что цены
образуются на основе стоимости товаров. Постоянно происходит колебание цен вокруг
стоимости. Тактический фактор выражается в том, что цены на конкретные товары
формируются под влиянием конъюнктуры рынка. Стратегический фактор ставит в наиболее
благоприятные условия те строительные предприятия, которые имеют современную технику,
технологию, пользуются передовыми методами организации труда. Тактический фактор
ставит в наиболее благоприятные условия те предприятия, которые в совершенстве и быстро
умеют воспользоваться.
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У статті доведена необхідність проведення кластерної політики. Розглянуті статистичні дані
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Основним джерелом зростання сучасної економіки в цей час стають інновації, тому до
найважливіших завдань регіональної політики відносять активізацію підтримки регіонів,
перехід до кластерної форми управління економікою, зміцнення системи стратегічного
управління регіональним розвитком, що забезпечують підвищення комплексності й
збалансованості розвитку регіонів і розміщення продуктивних сил. Як показує світовий
досвід, кластерні структури мають велику здатність до інновацій Ідея формування кластерів
як нової форми просторового розвитку для забезпечення конкурентоспроможності регіонів,
їх економічного зростання й переходу від сировинної до інноваційної економіки одержала у
світі практичне впровадження в останні два десятиліття.
Починаючи з 90-х років країни Організації Економічного Співробітництва й Розвитку
(ОЕСР), країни Європейського Союзу, США, Китай, Індія й багато інші прийняли кластерну
концепцію інноваційного розвитку й підвищення конкурентоспроможності економіки.
Масштаби кластеризації у світі зростають. За даними Кластерної обсерваторії в ЄС
налічується близько 3 тисяч кластерів, у яких зайнято приблизно 40% робочої сили [6, 7].
Частка ВВП США, виробленого в кластерах, становить 61%. У багатьох розвинених країнах
кластерний підхід до структурування економіки, уже є загальновизнаним. Так, наприклад, у
Японії успішно функціонує 18 великих кластерів [5, с.40]. Кластеризацією уже охоплено
більш 50% економік провідних країн, починаються процеси кластеризації й у країнах
пострадянського простору – Росії, Латвії, Україні, Таджикистані, Казахстані й ін. Таким
чином, кластерний підхід до розвитку територій (як засіб реалізації територіального
принципу управління розвитком регіональної економіки) став швидко поширюватися в
більшості країн світу на державному рівні. У цей час застосування кластерного підходу
розглядається в якості одного з найбільш ефективних шляхів розвитку території. Фінляндія,
Швеція, США, Німеччина, Японія, Нідерланди на основі кластеризації добилися лідерства в
конкурентоспроможності. Після виникнення теорії кластерів кластерні підходи стали
широко затребуваними й у нашій країні.
Незважаючи на те, що роль кластерів в економічному розвитку й активізації
інноваційної діяльності відзначалася в багатьох економічних дослідженнях, однак у світовій
науці поки не створина єдина теорія кластерів. Питання, пов'язані з економічними
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кластерами, активно розглядаються західними вченими-економістами: М. Портером,
М. Бестом, М. Гулати, А. Гроув, Е. Дахменом, П. Кругманом, С. Розенфельдом,
В. Фельдманом і багатьма іншими. В останні роки зростає інтерес до кластерного підходу
серед вітчизняних учених-економістів: М. Афанасьєв, В. Бороненко, М. Войнаренко,
В. Євтушенков, С. Лозинський, Е. Лур'є, А. Мигранян, Л. Мясникова, А. Олійник і інші.
Разом з тим дане питання продовжує залишатися актуальним і вимагає подальших
досліджень і розробок.
Метою статті є дослідження питання забезпечення конкурентоспроможного розвитку
регіонів на основі кластерної політики.
Під кластерною політикою держави мають на увазі складову частину державної
економічної політики, що проводиться з метою формування й підтримки кластерів на певних
територіях.
Формування в регіонах кластерів як нової форми господарювання, економічної
взаємодії й зв'язків дозволяє досягтися помітного соціально-економічного ефекту. Він
проявляється в ряді напрямків, у числі яких інституціональний розвиток регіону, підвищення
інноваційного потенціалу, підвищення конкурентоспроможності компаній.
Одночасно реалізація кластерної політики сприяє зростанню конкурентоспроможності
бізнесу за рахунок реалізації потенціалу ефективної взаємодії учасників кластера,
пов'язаного з їх географічно близьким розташуванням, включаючи розширення доступу до
інновацій, технологій, «ноу-хау», спеціалізованим послугам і висококваліфікованим кадрам,
а також зниженням трансакційних витрат, що забезпечують формування передумов для
реалізації спільних коопераційних проектів і продуктивної конкуренції. Будучи
інструментом структурування економіки, кластерний підхід забезпечує оптимальну
комбінацію інтересів територій і підприємств визначає спеціалізацію регіону. Ще одна
безсумнівна перевага кластерів, поряд з вищевказаними, полягає в можливості вирішення
проблеми обмеження інвестиційних ресурсів у забезпеченні інноваційної діяльності,
оскільки, як показує закордонний досвід, кластери як магніт притягають нові інвестиції, у
тому числі іноземні.
Сучасні тенденції глобалізації, що стимулюють ріст міжнародної конкуренції, у тому
числі за інвестиційні ресурси, з одного боку, і зростання мережних, неформальних зв'язків
між суб'єктами, як відповідь на ці питання, з іншого боку, дозволяють визначити кластерну
політику як діяльність органів державної влади щодо розробки цілей, принципів і методів
стимулювання, інвестування, організації й розвитку кластерів і мережних взаємозв'язків з
метою підвищення конкурентоспроможності національної (регіональної) економіки [1].
Кластерна політика поєднує промислову політику, регіональну політику, політику підтримки
малого бізнесу, політику щодо залучення іноземних і внутрішніх інвестицій, інноваційну,
науково-технічну, освітню й інші політики.
У практиці різних країн склалися дві моделі кластерної політики. Першу
використовують країни, які реалізують «континентальну політику» розвитку кластерів. До
них можна віднести деякі азіатські і європейські країни – Японію, Республіку Корея,
Сінгапур, Швецію, Францію й ін. У цих країнах більшу роль відіграє активна державна
(федеральна) політика розвитку кластерів. Вона включає комплекс заходів – від вибору
пріоритетних кластерів і фінансування проектів з розробки стратегій і програм їх розвитку до
цільового створення ключових факторів успіху їх діяльності (наприклад, створення
інфраструктури, центрів досконалості в області НДОКР і ін.). Основний принцип другої,
англо-саксонської моделі, застосовуваної в США, Великобританії, Австралії, полягає в тому,
що кластер розглядається як ринковий організм. Роль федеральної влади укладається в знятті
бар'єрів для його природнього розвитку. До особливостей кластерної політики у цих країнах
відноситься те, що основними гравцями є регіональна влада й регіональні організації, які
разом із ключовими учасниками кластерів розробляють і реалізують програми їх розвитку.
Федеральна влада в деяких випадках фінансує і підтримує пілотні проекти.
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Державна кластерна політика, що формується в Україні використовує інструменти як
першої моделі (організаційна, методична, фінансова підтримка кластерних ініціатив з боку
національних органів влади), так і другої моделі (активна роль регіонів у формуванні
кластерів) [2].
Кластери виконують роль «крапок зростання» національної економіки й забезпечують
підвищення її конкурентоспроможності, що пояснюється наступними обставинами [3, 4]:
- Кластери забезпечують позитивні ефекти (екстерналії). Зовнішні ефекти пов'язані з
тим, що дії однієї фірми впливають на інші фірми. Вони спостерігаються, коли одна або
кілька фірм, досягаючи конкурентоспроможності на світовому ринку, поширює свій
позитивний вплив на найближче оточення – постачальників, споживачів і конкурентів. А
успіхи оточення, у свою чергу, впливають на подальше зростання конкурентоспроможності
даної компанії. У результаті такого взаємовигідного співробітництва формується «кластер»
— співтовариство фірм, тісно пов'язаних галузей, що взаємно сприяють зростанню
конкурентоспроможності одна одної.
- Кластерна форма організації приводить до створення особливої форми інновації –
«сукупного інноваційного продукту». Об'єднання в кластер на основі вертикальної інтеграції
формує не спонтанну концентрацію різноманітних наукових і технологічних винаходів, а
певну систему поширення нових знань і технологій. При цьому найважливішою умовою
ефективної трансформації винаходів в інновації, а інновацій у конкурентні переваги є
формування мережі стійких зв'язків між усіма учасниками кластера. Кластери створюють
умови для формування регіональних інноваційних систем.
- Розвиток кластерів підвищує взаємодію між галузями й тим самим сприяє
мультиплікації зростання. Внутрішні конкуренти в кластері стають партнерами при виході
на зовнішній ринок, розробляючи спільні програми маркетингу й забезпечуючи зростання
обсягів експорту. Усе це в цілому сприяє соціально-економічному розвитку й підвищенню
конкурентоспроможності регіонів і національної економіки.
Основними завданнями кластерної політики є: створення умов для ефективного
розвитку кластерів, включаючи виявлення учасників кластеру, розробку стратегії розвитку
кластеру, що забезпечує усунення «вузьких місць» і обмежень, котрі підривають
конкурентоспроможність продукції, що випускається; забезпечення ефективної підтримки
проектів, спрямованих на підвищення конкурентоспроможності учасників кластеру, за
рахунок фокусування й координації з урахуванням пріоритетів розвитку кластерів;
забезпечення методичної, інформаційно-консультаційної й освітньої підтримки реалізації
кластерної політики на регіональному й галузевому рівні.
На регіональному рівні сформований ряд механізмів, що дозволяють забезпечити
гнучке фінансування заходів щодо розвитку кластерів: надання територій з підготовленою
інженерною й транспортною інфраструктурою для розміщення нових виробництв; надання
податкових пільг, кредитів, грантів; уведення особливого митного режиму; сприяння в
просуванні продукції, що випускається; надання інформаційно-консалтингових послуг.
Перший досвід створення кластерних систем в Україні свідчить, що для реалізації
кластер-орієнтованої регіональної політики характерні: реалізація проектів ДПП, що сприяє
зниженню підприємницьких і інвестиційних ризиків; створення й залучення інститутів
розвитку (як національного, так і регіонального рівнів), націлених на вирішення системних
проблем економічного зростання, впровадження систем стратегічного управління,
спрямованих на узгодження бюджетної, грошової, структурної, регіональної й соціальної
політик при вирішенні системних внутрішніх проблем розвитку й відповіді на зовнішні
виклики; відповідність національним програмам інституціональних перетворень,
довгострокові й середньострокові прогнози розвитку економіки, науки й технології, галузеві
стратегії й програми розвитку ключових секторів економіки й регіонів.
Досить ефективним механізмом реалізації кластерної політики, як показує світовий
досвід, є використання ДПП, у капіталі яких можуть брати участь місцева влада, комерційні
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партнери й інституціональні приватні інвестори. Роль національної і регіональної влади у
цьому випадку визначається загальною, що не вимагає істотних фінансових вкладень
підтримкою реалізованих проектів, забезпеченням гарантій повернення інвестицій.
З позиції синергетики, мережне співробітництво й ДПП у кластері, як соціальноекономічній системі, створює синергетичний ефект, який є властивістю всіх систем і
проявляється в різних сферах діяльності суб'єктів кластеру. У якості рекомендацій з
підвищення ефективності кластерної політики, можна запропонувати наступне.
На національному рівні необхідно формування суспільного інституту,
відповідального за розробку й реалізацію заходів кластерної політики, що виконує
методологічні й координаційні функції. У ролі такого інституту може виступити Міжвідомча
комісія із кластерної політики, що включає представників державних міністерств і відомств,
адміністративних одиниць, а також авторитетних міжнародних і регіональних експертів. Її
створення представляється доцільним під патронажем Міністерства економічного розвитку
та торгівлі України. Таким чином, складність реалізації кластерної політики укладається в
тому, що вона покликана поєднувати й взаємопов’язувати інтереси різних сторін, залучених
у процес кластеризації, стимулювати їхній розвиток з обліком різнопланових (часом
суперечливих) інтересів учасників кластеру. Крім того, кластерна політика існує на різних
рівнях влади й повинна координувати їхні дії.
З дослідження даного питання очевидно, що стримуючими факторами для
формування й розвитку кластерів в Україні в цей час є: низька якість управління бізнесом,
відсутність орієнтації багатьох підприємств на міжнародний ринок; слабкий рівень розвитку
територіальних коопераційних структур, які, як правило, самостійно не справляються із
завданням розробки й реалізації пріоритетів для просування інтересів регіонального бізнесу;
недостатній рівень планових рішень щодо територіального господарського розвитку; великі
обрії досягнення очікуваних результатів, тому що реальні вигоди від створення кластерів
проявляються тільки через 5-10 років [5].
У цей час кластерний підхід до регіонального розвитку стає одним з базових методів
реалізації державної економічної політики, найбільш діючим і адекватним ринковим
механізмом, інструментом підтримки національного бізнесу в глобальній конкуренції. В
Україні необхідне проведення кластерної політики, тому що її потенціал дозволяє
сконцентруватися на вирішенні ряду гострих проблем української економіки:
- При проведенні кластерної політики в главу кута ставиться розвиток конкурентного
ринку, підтримка конкуренції як рушійної сили підвищення конкурентоспроможності
компаній. Економіка України в цей час відрізняється високою монополізацією регіональних і
локальних ринків, що знижує загальну конкурентоспроможність. При цьому державні
ініціативи в кластерній політиці орієнтовані, у першу чергу, на підтримку сильних і
креативних компаній і створення сприятливого середовища, у якому і більш слабкі компанії
могли б підвищувати свою конкурентоспроможність.
- Кластерна політика приділяє ключову увагу мікроекономіці – аналізу місцевих
ринків і компаній на базі не наслідуваних (природні ресурси й т.п.), а, насамперед,
створюваних факторів виробництва (висококваліфікована робоча сила, доступна
інфраструктура і т.д.). Зараз, економічна політика держави для досягнення стійкого
зростання економіки в довгостроковій перспективі повинна бути більш диференційованою й
більшою мірою орієнтуватися на розвиток і стимулювання галузей і компаній саме на
регіональному рівні. Мікроекономічний підхід у кластерній політиці дозволяє враховувати
місцеві особливості розвитку й розробляти ефективні адресні програми щодо прискорення
розвитку й підвищенню конкурентоспроможності компаній.
- Реалізація кластерної політики спрямована на стимулювання розвитку й підвищення
інноваційного потенціалу в першу чергу малого й середнього бізнесу, який в українській
економіці розвинений слабко в порівнянні з іншими країнами. Саме малі й середні
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підприємства формують в основній масі кластери й кластерні ініціативи – головні об'єкти
проведення кластерної політики.
За своїм потенціалом й структурі кластерна політика є саме тим комплексом заходів,
який може сприяти вирішенню головного завдання: підвищенню конкурентоспроможності
української економіки через розвиток конкурентних ринків, підвищення інноваційності
різних галузей економіки, прискорений розвиток малого й середнього бізнесу, стимулювання
ініціативи на місцях і активізацію взаємодії між державою, бізнесом і науковим
співтовариством.
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ОСОБЛИВОСТІ ФОРМУВАННЯ СТРАТЕГІЙ РЕГІОНАЛЬНОГО РОЗВИТКУ В
УМОВАХ ГЛОБАЛІЗАЦІЇ
In article the role and value of processes of globalisation for economy of the countries of participants is
proved. Process of internationalisation of economy of Ukraine is considered. Principles, types and kinds of strategy of
economic development of the countries in the conditions of globalisation are resulted.
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У статті обґрунтована роль і значення процесів глобалізації для економік країн учасниць. Розглянутий
процес інтернаціоналізації економіки України. Наведені принципи, типи й види стратегій економічного
розвитку країн в умовах глобалізації.
Ключові слова: глобалізація, інтернаціоналізація, стратегія, економічний розвиток, розвиток регіонів

Постановка проблеми. Інтеграційні процеси, процеси інтернаціоналізації економік
представляють собою наслідки глобалізації світового економічного простору. Залишаються
актуальними проблеми інтеграції у світову економіку країн, що розвиваються на відміну від
легкого входження провідних держав з розвиненою економікою. Країни, що зуміли досягти
високого ступеня інтеграції характеризуються значно вищими темпами економічного
зростання, високим рівням життя та високим рівнем якості життя населення.
Інтегрування України в європейські структури потребує вироблення та реалізації такої
моделі взаємовідносин з регіонами й управління ними, яка б відповідала принципам
регіональної політики Європейського Союзу, сприяла становленню нових форм співпраці у
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форматі “центр-регіони”, загальновизнаній практиці внутрішнього міжрегіонального
співробітництва та міжнародної співпраці територій.
Потрібно виходити з того, що основним пріоритетним завданням регіональної
економічної політики, спрямованої на підвищення конкурентоспроможності економіки
країни, має стати забезпечення подальшого розвитку науково-технологічного та
інноваційного потенціалу регіонів. Мають бути створені умови для формування в кожному
регіоні сучасного виробничого комплексу, здатного до розвитку та забезпечення внутрішніх
потреб, нарощування експорту конкурентоспроможної продукції та послуг, збільшення
обсягів виробництва наукоємної промислової продукції на основі найбільш повного
використання вітчизняного виробничого потенціалу.
Аналіз досліджень і публікацій. Різні проблемні аспекти глобалізаційного розвитку
країн та окремих регіонів виступають об'єктом наукового інтересу багатьох вчених. Так,
математично обгрунтовані дослідження швидкості зближення (конвергенції) та розходження
(дивергенції) основних соціально-економічних індикаторів розвитку регіонів проведені
вченими Р. Барро, М. Стейнер [10, 11]. Зупинення нарощення дивергенції регіонів, тобто
контрасту у селективних показниках економіко-соціального розвитку (ВВП надушу
населення, рівень доходів, рівень безробіття, рівень бідності населення тощо), стало
основним завданням урядів країн ЄС. З українських дослідників проблемам регіоналістики
присвятили свої наукові пошуки М. Долішний [2], А. Мазур [4], Ю. Орловська [5], В.
Чужиков [9]. Проведені ними дослідження виявляли диспропорційність рівнів розвитку
регіонів України у різних соціально-економічних сферах. Однак, регіональна неоднорідність
та особливості формування стратегій регіонального розвитку в умовах глобалізації
залишаються ще малодослідженими.
Мета дослідження. Дослідження можливих типів та видів стратегій розвитку регіонів
в умовах глобальної економічної системи.
Основні результати дослідження. Глобальна економіка визначає принципово нові
умови функціонування країн. Для національних економік, зважаючи на реалії сьогоденних
геополітичних процесів та сучасної конфігурації світової економіки, важливим є визначення
оптимальної економічної стратегії, що надасть можливість зайняти відповідне місце в
світовому господарстві та міжнародному поділі праці. Формування спектра економічних
стратегій передбачає послідовний розгляд альтернатив. Вибір здійснюється між варіантами
закритих і відкритих стратегій.
Для країн, які будують відкриту економіку, національні економіки є частиною
світової економіки. Внутрішній ринок такої країни відкритий для іноземних
товаровиробників. Іноземні ринки так само відкриті для національних виробників з
відповідними обмеженнями, оскільки абсолютної відкритості не буває. Національна грошова
одиниця може вільно обмінюватися на будь-яку іноземну валюту та навпаки. Внутрішні ціни
на товари, навіть вітчизняного виробництва, прив'язані до обмінного курсу національної
грошової одиниці. Так виникає перша альтернатива: чи ізолювати національну економіку від
світової, чи залишати національну економіку частиною світової економіки.
Перший варіант веде до спектра закритої економіки, другий — до відкритої
економіки.
Вибір спектра закритої економіки для національної економіки означає відмежування її
від світової економіки, тобто: перетворення країни на закритий ринок з мінімальними
зовнішньоекономічними зв'язками; припинення зв'язків між національною та міжнародною
фінансовими системами; розвиток за рахунок власних ресурсів усіх виробництв, необхідних
для задоволення численних внутрішніх потреб; інші необхідні заходи.
Технічно ізоляція від світової економіки здійснюється введенням монополії на
здійснення зовнішньої торгівлі та відміною конвертованості національної грошової одиниці.
Вибір спектра відкритої економіки передбачає, що національна економіка залишається
частиною світової економіки, а країна може зайняти у світовій економіці тільки те місце,
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котре для неї об'єктивно можливе, виходячи з наявної у світі конфігурації. Варіанти
конфігурації світової економіки аналізуються для кожної національної економіки окремо.
Формування спектра закритих стратегій передбачає аналіз сучасного розвитку
національної економіки й оцінку можливих альтернатив.
Формування спектра відкритих стратегій означає, що в результаті реалізації
стратегічної програми, яка базується на обраній стратегії, національна економіка має зайняти
одне з можливих для неї місць у світовій економіці, приміром, енергосировинної бази чи
обробного центру. Оскільки можливість зайняти відповідні позиції на світовому ринку
залежить від успішності конкурентної боротьби, зумовленої ефективною реалізацією
державних програм, то перелік альтернатив визначається відношенням держави до
зазначеної конкурентної боротьби.
Необхідним стає також розвиток нових форм і методів міждержавного
співробітництва. З погляду на національну економіку процес інтернаціоналізації можливо
поділити на внутрішньокраїнний й зовнішньокраїнний (рис. 1.) [4].
Об'єднавши показники інтернаціоналізації, можна здобути загальну формулу для
розрахунку показників внутрішньокраїнної (1) та зовнішньоїкраїнної (2) інтернаціоналізації
[4]:
Iint = [I /R] * [Invf /Invt] * 100%,
(1)
Iext = [E/R] * [Inve/Invt] * 100%,
(2)
де І - загальний об'єм імпорту товарів та послуг, Е - загальний об'єм експорту товарів
та послуг, R - загальний об'єм продажу товарів й послуг на внутрішньому ринку, Invf - прямі
іноземні інвестиції в країну, Inve - прямі іноземні інвестиції з країни, Invt - сукупний об'єм
інвестицій в національній економіці. На засадах запропонованої методики було
проаналізувано
показники
динаміки
внутрішньокраїнної
та
зовнішньокраїнної
інтернаціоналізації України (рис.1.).
аким чином, можливо зробити висновок, що показник внутрішньої інтернаціоналізації
економіки України перевищує показник її зовнішньої інтернаціоналізації у 2006 р.
приблизно в 4 рази, як наслідок високої частки експорту й низької частки прямих іноземних
інвестицій з України. Вище наведені данні свідчать про ріст внутрішньої й досить незначну
зовнішню інтеграцію економіки України в європейські інтернаціоналізаційні процеси.

Рис. 1. Внутрішньокраїнна й зовнішньокраїнна інтернаціоналізація економіки України
у 2000-2013 рр.
Незважаючи на досить високий показник включення в світові інтернаціоналізаційні
процеси (зокрема, показник внутрішньокраїнної інтернаціоналізації) економіка України не в
повній мірі використовує вигоди й переваги від інтеграції в світове господарство. Одним з
чинників підвищення ефективності використання конкурентних переваг економіки України в
процесі її інтеграції в світове господарство може стати діяльність по створенню й
транснаціоналізації діяльності національних фінансово — промислових груп.
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Загальні риси стратегій закритого спектра зумовлені поєднанням трьох чинників,
зокрема: закритістю, що означає будь-який вид монополії на зовнішню торгівлю;
ізольованістю чи неізольованістю, зумовленою обсягами імпорту товарів, які не
виробляються в країні; ринковістю або неринковістю, що визначає тип господарювання
національної економіки.
"Закритість" означає, що зовнішньоторговельну діяльність може здійснювати лише
обмежене коло уповноважених організацій, іншим суб'єктам господарювання такого права
не надано.
Оскільки, Україна вибрала стратегію відкритої економіки, зупинимося на ній більш
детально. Аналізуючи міжнародні стратегії економічного розвитку, можна стверджувати, що
понад десяти стратегій відкритого типу технічно можливо використати для розвитку
національних економік. Відкриті економічні стратегії для зручності розгляду й аналізу
доцільно об'єднати в окремі групи, а саме: національно орієнтовані стратегії; стратегії без
визначеної орієнтації; американоорієнтовані стратегії; євроорієнтовані стратегії.
На відміну від стратегій закритого спектру, назви яких відображають їхні
функціональні характеристики (ізольованість-ринковість), відкриті стратегії зручніше
розглядати використовуючи традиційну термінологію з уточненням щодо орієнтованості,
оскільки за своєю природою всі без винятку відкриті стратегії ринкові за змістом.
Стратегії відкритого спектру мають декілька спільних рис:
1.
За своїм змістом усі вони ринкові, тобто ринковість є обов'язковою
властивістю відкритих стратегій. Неринковими відкриті стратегії бути не можуть, адже
міжнародна економіка побудована та функціонує на основі закономірностей ринку. Отже,
будь-яке застосування неринкових методів для регулювання внутрішнього ринку зумовлює
рух до закритої економіки. Це не спричиняє необхідності в повній відмові держави від
регулювання економіки, але передбачає доцільність обмеження методів і механізмів, які
може використовувати держава в цьому напрямі.
2.
Залежність від конкуренції. Якщо особливості стратегій закритого типу
зумовлені різними підходами до визначення обсягів експорту-імпорту, то стратегії
відкритого типу розрізняються на основі варіантів ставлення держави до конкурентної
боротьби.
3.
Ще однією рисою відкритих стратегій є те, що більшість з них подібні та
спираються на майже однакові механізми реалізації. Різниця між стратегіями - в незначних
деталях, саме вони призводять до того, що зовні практично ідентичні стратегії дають
діаметрально протилежний результат.
4.
Особливості конкурентної боротьби. Зміст її полягає в тому, що в умовах
суворої конкуренції на світовому ринку "мирне" вирішення проблеми неможливе. Боротьба
продовжується до повної перемоги однієї компанії над іншою — аж до поглинання
переможцем переможеного.
Національноорієнтована стратегія базується на таких засадах: входження
національної економіки в світову; відсутність самоусунення держави від допомоги
національним товаровиробникам у їхній конкурентній боротьбі на сйітовому ринку;
здійснення допомоги товаровиробникам спираючись, передовсім, на національні ресурси;
використання позицій геополітичних союзників у веденні конкурентної боротьби.
Неорієнтовані стратегії. Принципово можливе існування двох неорієнтованих
стратегій - помірковано правої та правої. Відмінність між ними зумовлена різними підходами
до проблем приватизації. До основних принципів розробки стратегії відносять розвиток
економіки (і власне економіка) компаніями, котрі безпосередньо здійснюють господарську
діяльність. Держава повинна забезпечити їм найбільш сприятливі умови діяльності та вільної
конкуренції; закони ринкової конкуренції та економічного зиску - об'єктивні ринкові
процеси оптимально саморегулюються. Держава за своїм змістом — це апарат, який
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утворюють конкретні люди, тому держава, навіть за оптимального ладу, своїм втручанням
здатна лише погіршити функціонування саморегульованих ринкових процесів.
Американоорієнтовані економічні стратегії. У межах зазначеної стратегії розрізняють
два варіанти (права та крайня права), що формуються при виборі таких позицій: уходження
національної економіки в міжнародну; відмова держави у сприянні національним компаніям
у їхній конкурентній боротьбі на міжнародному ринку; активність держави в припиненні цієї
конкурентної боротьби через поступки на певних умовах.
Євроорієнтовані праві стратегії. Вони існують у кількох варіантах і формуються, коли
обрано такі позиції: уходження національної економіки у світову; відсутність самоусунення
держави від допомоги національним компаніям у їхній конкурентній боротьбі на
міжнародних ринках; - базування допомоги на використанні позицій геополітичних
союзників. Риси євроорієнтованих правих стратегій зводяться до двох моментів. З одного
боку, за змістом вони наближаються до стратегії центру, відрізняючись лише тим, що
опираються не на власні сили, а на сили стратегічних союзників. Із другого, за змістом вони
близькі до відповідних неорієнтованих і американоорієнтованих аналогів, тільки з однією,
але дуже важливою особливістю - зі сфери "вільної конкуренції" вилучаються стратегічні
конкуренти, та держава здійснює політику, що унеможливлює їх проникнення на
національний ринок.
Такий незначний нюанс у програмах — різне ставлення до всіх європейських і
американоорієнтованих обробних компаній, з одного боку, й американоорієнтованих енергосировинних компаній, з іншого, - приводить до того, що наслідки "європравих" програм для
національної
економіки
будуть
кардинально
відрізнятися
від
наслідків
американоорієнтованих правих стратегій, коли перелік необхідних для їх реалізації заходів
буде однаковим.
Можливі результати аналогічні результатам правих євроорієнтованих стратегій з
однією відмінністю - існує невелика ймовірність появи несприятливих геополітичних
наслідків, відомих як "темні віки". Зазначимо, що в цьому криється відмінність
євроорієнтованих від америконоорієнтованих правих стратегій: в останніх вихід на, так
звані, "темні віки" проходить при правій стратегії, а у євроорієнтованих - навпаки, при
крайньоправій. Для реалізації обраного варіанта економічної стратегії необхідно розробити
програму її здійснення.
Висновки. Отже, вибір стратегії економічного розвитку країни та її регіонів в умовах
глобальної економічної системи є складним процесом. Оскільки країна вибирає стратегію
видкритої економіки, то її головні стратегічні орієнтири будуть визначати зміст подаьших
програм реалізації цієї стратегії.
Стратегія зміцнення ресурсного потенціалу регіонів та підвищення їхньої
конкурентоспроможності повинна забезпечити: створення економічних, організаційних та
нормативно-правових передумов для реалізації основних принципів сталого розвитку
регіонів; реструктуризацію економіки регіонів на основі запровадження інвестиційноінноваційної моделі з урахуванням особливостей їхнього потенціалу та конкурентних
переваг; розвиток підприємництва, насамперед малого та середнього бізнесу як головного
чинника соціально-економічного розвитку регіонів, підвищення зайнятості населення,
наповнення місцевих бюджетів; сприяння всебічному розвитку людського потенціалу на
основі стабілізації та поліпшення демографічної ситуації, досягнення продуктивної
зайнятості населення, розвиток соціальної інфраструктури; омплексний розвиток територій
зі спеціальним економічним статусом – територій пріоритетного розвитку та спеціальних
(вільних) економічних зон – за допомогою залучення інвестицій у пріоритетні галузі
виробництва для збереження наявних і створення нових робочих місць, подолання наслідків
екологічних та техногенних катастроф, запровадження нових технологій, активізацію
зовнішньоекономічних зв’язків, збільшення виробництва високоякісних товарів та послуг,
створення сучасної виробничої, транспортної та ринкової інфраструктури; розбудову та
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модернізацію інфраструктури регіонального розвитку для підвищення інвестиційної
привабливості регіонів, поліпшення умов запровадження передових інноваційних
технологій; удосконалення системи охорони довкілля та використання природних ресурсів,
механізмів, інструментів вироблення та реалізації на регіональному рівні екологічної
політики.
Новим для України, проте добре апробованим в європейських країнах, напрямом
підвищення конкурентоспроможності регіонів має стати комплексний маркетинг регіонів та
створення їхнього іміджу. Він передбачає створення державних і регіональних
інформаційних систем, які б нагромаджували інформацію про регіони, їхній потенціал,
потреби та конкурентні переваги, зокрема історико-культурні надбання, презентацію регіонів
на міжнародних виставках, симпозіумах тощо.
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УСТОЙЧИВОСТЬ ТЕРРИТОРИАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ: ПОЛИТИКА
ЕВРОПЕЙСКОГО РЕГИОНАЛИЗМА И ОСОБЕННОСТИ СТРАТЕГИРОВАНИЯ
РАЗВИТИЯ НА БАЗОВОМ УРОВНЕ В УКРАИНЕ
The article says about features of strategizing of socio-economic-ecological development at the local level. The
importance of determining the economic self-sufficiency in process of unification of local communities is revealed. The
place of the local level in the hierarchy of strategizing of development is determined. The importance of strategic
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planning for the subregions is substantiated. The problems of strategizing at the local level in Ukraine on example of
Limanskiy district of Odessa region is revealed.
Keywords: sustainable development, strategizing of development, sub-region, unification of local communities
В статье рассмотрены особенности стратегирования социо-эконо-экологического развития на
местном уровне. Показано значение определения экономической самодостаточности при объединении
территориальных общин. Определено место базового уровня в иерархии стратегирования.. Обоснована
значимость стратегического планирования для субрегионов. Показаны проблемы стратегирования местного
развития в Украине на примере Лиманского района Одесской области.
Ключевые слова: устойчивое развитие, стратегирование развития, субрегион, объединение
территориальных общин

Введение.
Устойчивое территориальное развитие, которое обеспечивает
сбалансированное решение всех поставленных социально-экономических и экологических
проблем, является стратегической задачей любого государства. Но устойчивого развития
невозможно достичь без долгосрочного планирования. Осознавая всю важность и
необходимость стратегирования, Украина в данный момент активно осуществляет
разработку стратегий социально-экономического развития территориальных образований
всех уровней и адаптирует их к европейским стандартам.
Целью данной работы является изучение проблемы стратегического планирования
социо-эконо-экологического развития территорий базового уровня в Украине и определения
его места в иерархии стратегирования.
Результаты и анализ. Политические события последних лет показывают, что
региональная политика Украины не соответствует существующему состоянию
экономического развития страны и уровню развития общества, а именно не справляется с
главной своей задачей – обеспечением устойчивого социального, экономического и
экологического развития территориальных образований. Изучение и использование опыта
Европейского Союза для решения региональных проблем на данный момент является
актуальным в связи с выбранным стратегическим внешнеполитическим курсом на
европейскую интеграцию. Основополагающим принципом европейской региональной
политики является принцип субсидиарности, т. е. максимальной передачи полномочий на
места и перенесение центра принятия решений на базовый уровень.
Развитие региональных процессов в Европе привело к разработке так называемой
концепции «Европы регионов», которая определяла место регионов и отражала усиление
влияния субнациональных территориальных сообществ на процесс формирования и
реализации общей социально-экономической политики ЕС [1].
Радикальная интерпретация «Европы регионов», которая была достаточно
популярной в 1950 - 1960 гг. предполагала возможность постепенного отмирания
национального государства и формирования единой Европы на базе двух уровней –
наднационального и регионального. Сторонники идеи единой Европы считали, что в
нынешнем виде государство-нация является устаревшим. Это, прежде всего, обусловлено
тем, что постепенное углубление интеграционных процессов в Европе привело к
существенным изменениям относительно статуса и функций центральной власти на уровне
стран-членов ЕС. С одной стороны, интеграционные процессы побуждают к передачи
значительной части суверенных полномочий на наднациональный уровень, а с другой постепенно усиливают роль регионов, предоставляя им статус полноправного субъекта на
международной арене. Поэтому, по мнению, постмодернистов, государство-нация
постепенно исчезает, передавая свои функции регионам и транснациональным компаниям
[1].
С 1985 года в Европе действует Ассамблея европейских регионов (АЕР) объединение около 300 регионов, которое тесно сотрудничает с Советом Европы и
институтами Европейского союза, и поддерживает постоянные связи с другими
межрегиональными ассоциациями. В Уставе АЕР главная ее цель определена как
"политический голос регионов Европы". Составной частью ее деятельности являются
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программы межрегионального сотрудничества. В задачи АЕР также входит содействие
регионализации в Европе и поддержка принципов субсидиарности и комплементаризма
между местным, региональным и национальным уровнями, а также наднациональным
(общеевропейским) [2].
Принцип субсидиарности тесно связан с таким термином как децентрализация. В
связи с тяжелой экономической и политической ситуацией в Украине, правительство
вынуждено передать часть полномочий и рычагов для формирования финансовых ресурсов в
регионы и на уровень местного самоуправления. С 2014 года активно проходит процесс
децентрализации и объединения общин. По состоянию на конец 2016 года сформировались
184 объединенные территориальные общины и согласно перспективным планам будет
создана еще 791. [3] К сожалению, процесс объединения территориальных общин проходит
без учета экономической самодостаточности последних, а методика Кабинета Министров
Украины не затрагивает данную проблему и носит рекомендательный характер. Тем не
менее те общины, которые объединятся не согласно перспективного плана, утвержденного
областным советом не получают поддержки государства. Также законодательством на
данный момент не предусмотрен выход из объединенной территориальной общины, а
изменения в Конституцию, относительно ликвидации районных администраций не приняты.
Эти обстоятельства приводят к тому, что большая часть территориальных общин занимает
выжидательную позицию и на данном этапе предпочитает оставить все «как есть».
Рассмотрим процесс объединения территориальных общин с точки зрения бюджетной
самодостаточности на примере некоторых общин Лиманского района Одесской области,
которые после длительного процесса обсуждения и согласования, сформируют три
объединенные территориальные общины: Визирскую(Визирский, Любопольский, Сычавский
сельские советы и Новобелярский поселковый совет), Доброславскую (Доброславский
поселковый совет, Дмитровский, Калиновский, Кордонский, Старошомполовский сельские
советы), Курисовский (Курисовский, Каирский, Новониколаевский, Сербковский,
Кировский). Основным бюджетообразующим налогом новых объединённых общин является
налог на доходы физических лиц(НДФЛ), 60% которого при объединении будет поступать в
местный бюджет (сейчас 0%), а 40% — в государственный. В зависимости от величины
НДФЛ на одного жителя рассчитывается базовая либо реверсивная дотации. В актуальной на
данный момент конфигурации объединений в Курисовской общине НДФЛ на одного жителя
составит 311 грн., в Доброславской — 1159 грн., Визирской — 5534 грн., при среднем
значении НДФЛ на одного жителя в Украине для районных, бюджетов городов областного
значения и бюджетов объединенных территориальных общин — 1166 (прогноз КМУ на 2017
год). После горизонтального выравнивания НДФЛ на одного жителя в общинах составит: в
Курисовской — 902 грн., в Доброславской — 1159, в Визирской — 3404 грн. Таким образом
если до горизонтального выравнивания НДФЛ на одного жителя в Визирской общине
превышал практически в 18 раз соответствующий показатель в Курисовской, то после,
отношение уменьшилось до приблизительно 4 раз. Но это только одна из составляющих
экономической самодостаточности. Дотационный механизм сглаживает диспропорции, но в
тоже время уменьшает стимулы к росту как в "сильных", так и в "слабых" общинах. Поэтому
целью определения экономической самодостаточности является формирование такой
конфигурации объединений, при которой изначально разрыв в развитии между общинами
будет минимальным и образуется меньше дотационных общин. В объединенных
территориальных общинах сотрудничество лучше выровняет диспропорции в развитии,
плюс общины сами будут перераспределять имеющиеся ресурсы.
Система административно-территориального устройства досталась Украине в
наследство от бывшего СССР и характеризуется высокой степенью централизации власти по
вертикали, а административные органы на местах так и не стали проводниками эффективной
политики в интересах человека и обеспечения защиты насущных проблем территориальных
общин [4].
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Поляризация интересов центра и регионов является основой зарождения
муниципальной власти, которая возникает в процессе децентрализации. Масштабы и
эффективность органов местного самоуправления, а соответственно и благосостояние
территориальных общин и государства в целом напрямую зависит от характера
правоотношений между различными уровнями власти [5].
Для достижения не только эффективного, но и устойчивого развития регионов крайне
необходимой является разработка долгосрочных стратегических документов, которые
становятся векторами социального, экономического и, что не менее важно в последнее
время, экологического развития. Ряд ученых считает, что концепция устойчивого развития
является взаимоисключающей. Например, на наднациональном уровне, страны, которые не
соблюдают экологические нормы получают экономическое преимущество над теми
странами, которые эти нормы соблюдают, хотя в долгосрочной перспективе получают
значительный ущерб от загрязнений. Американский экологический экономист и профессор,
Герман Дейли, чье имя тесно связано с теорией экономики устойчивого состояния, считает,
что цель устойчивого развития состоит в том, чтобы достичь устойчивого масштаба
экономики, не превышающего экологических ограничений [6]. Теории устойчивого развития
и экономики устойчивого состояния конечно же применимы к местному развитию. По
мнению авторов, устойчивое развитие, в конечном итоге, подразумевает достижения
компромисса между тремя компонентами: экономическим, социальным и экологическим,
которые должны быть представлены не только в региональных стратегиях, но и в стратегиях
развития на местном уровне.
В условиях децентрализации вся основная нагрузка стратегирования ложится на
местный или так называемый базовый уровень. Тем не менее существует иерархия стратегий
социо-эконо-экологического развития территориальных образований (рис. 1), в которой
стратегия высшего уровня должна базироваться на стратегии низшего. Также можно
рассматривать два вида согласованности стратегий: в вертикальной и горизонтальной
плоскостях. Под вертикальной согласованностью подразумевается связь между
национальным, региональным, уровнем административного района, субрегиональным и
базовым уровнями. Под горизонтальной согласованностью стратегий развития нужно
понимать связь между стратегиями одного уровня разных территориальных образований.
Достаточно ярким, но негативным примером несогласованности являются разработанные
стратегии социально-экономического развития Причерноморских регионов (Херсонской,
Николаевской и Одесской областей). Имея много общих проблем, стратегические и
операционные цели в стратегиях значительно отличаются. Эти стратегии были разработаны
и адаптированы к украинским условиям при поддержке Европейского Союза. Инициатива
осуществляется в методическом и экспертном сопровождении проекта «Поддержка
политики регионального развития в Украине».
Методология, разработанная немецкой компанией «GIZ», является основой для
систематического запуска и реализации процессов регионального развития «снизу вверх»,
которые в Украине или отсутствуют, или являются очень фрагментарными [7].
Стоит более подробно остановиться на наднациональном и субрегиональном уровнях
стратегирования социо-эконо-экологического развития. Наднациональный уровень
стратегирования указывает долгосрочные цели и векторы развития наднациональных
образований, например, таких как Европейский Союз. Примером такой стратегии является
«Европа-2020», которая представлена семью инициативами [8]: «Инновационный Союз»,
«Движение Молодежи», «Развитие цифровых технологий в Европе», «Целесообразное
использование ресурсов в Европе», «Индустриальная политика, направленная на
глобализацию», «Европейская политика против бедности». Субрегиональный уровень
стратегирования устойчивого развития представляет собой промежуточный уровень,
который не представлен в Украине законодательно, но представляет значительную ценность
для исследований и разработки стратегий социально-экономического развития.
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Целесообразность выделения субрегионального уровня стратегирования обуславливается
тем, что на базовом уровне сложно аккумулировать значительные ресурсы, а уровень
административного района является более громоздким в плане управления. Также
субрегион, являясь неофициальным уровнем территориального деления, может
сконцентрировать ресурсы и более эффективно использовать конкурентные преимущества.
Примером в данном случае выступает Тилигульский субрегион, в котором можно
выделить три полюса экономического роста – портово-промышленный комплекс
(Аджалыкский лиман), Курисовский агропромышленный комплекс, Тилигульский
туристическо-рекреационный кластер. В предложенную концепцию Тилигульского
субрегиона входят большая часть территориальных общин Лиманского района Одесской
области, расположенных вокруг Аджалыкского и Тилигульского лиманов. Также в будущем
к нему могут присоединиться часть общин Николаевской области. Очевидно, что
приоритеты развития трех полюсов роста и близлежащих населенных пунктов, которых
объединяют лиманы, должны быть прописаны более детально в стратегии субрегиона.

Рис. 1. Иерархия стратегий развития
Создание субрегиональных образований определенным образом снижает проявление
таких свойств региональной системы, как разнородность, асинхронность и даже
разнонаправленность развития, поскольку внутри субрегиона объединяются, в большинстве
своем, территории, имеющие сходные проблемы и ритм развития [9].
Использовав за основу вышеупомянутую европейскую методику и адаптировав ее к
базовому уровню, в 2015 году сотрудниками отдела межрегионального экономического
развития Украинского Причерноморья Института проблем рынка и экономикоэкологических исследований НАН Украины были подготовлены проекты стратегий
социально-экономического развития для территориальных общин четырнадцати поселковых
и сельских советов Лиманского района Одесской области: Доброславского, Новобелярского,
Визирского, Дмитровского, Калиновского, Трояндовского, Кордонского, Любопольского,
Новониколаевского, Курисовского, Сербковского, Сычавского, Шомполовского, Каирского.
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Проведенный эксперимент выявил необходимость мобилизации социального
капитала и усиления мотивации общества к участию в разработке, мониторингу и
реализации стратегии социально-экономического развития территориальной общины.
Работа
по
стратегированию
социо-эконо-экологического
развития
14
территориальных общин базового уровня Лиманского района Одесской области обнаружила
ряд препятствий, которые требуют решения, в том числе таких как:
- недостаток опыта экспертной среды сельских общин;
- слабое бюджетное финансирование, отсутствие спонсорского финансирования
социальных проектов;
- неподготовленность актива общины к получению средств из программных
источников и участие в международных грантах;
- существенные социально-экономические диспропорции, что обуславливает
необходимость создания единого фонда поддержки устойчивого развития, особенно на
субрегиональном уровне;
- низкая активность и заинтересованность общины в участии в процессе планирования
развития территориальной общины;
- конфликт интересов представителей общины.
В целом, проведенная работа показала очевидные преимущества для общины,
заключающиеся в непосредственном ее участии в процессе определения приоритетов
развития своего села, поселка.
Также к ключевым преимуществам стратегирования на местном уровне можно
отнести [10, c.249]:
- полноценное понимание и осмысление управления и его ориентация на конечный
результат деятельности;
- своевременное обеспечение компромисса интересов всех заинтересованных
сторон;
- формирование заинтересованности участников в реализации наработанной
стратегии;
- формирование у субъектов местных отношений новых предпочтений и
приоритетов;
- ориентацию на предвидение необходимых изменений и заблаговременную
подготовку к ним, а не реакцию на события, которые уже произошли;
- создание условий для обеспечения целостности деятельности, координации и
интеграции целей всех направлений и уровней;
- определение показателей оценки уровня достижения целей и осуществление
контроля приближения к конечному результату и т.д.
Выводы и предложения. Используя положительный опыт стратегирования
устойчивого развития европейских регионов и получив финансовую поддержку
Европейского Союза, Украина пытается адаптировать стратегии социально-экономического
развития территориальных образований различных уровней к стандартам ЕС. Но украинские
реалии значительно отличаются от европейских, где община имеет значительные
полномочия на местах, существуют сильные институты и т.д. Стратегии социальноэкономического развития регионов разрабатываются без координации между собой, ярким
примером чего являются стратегии Причерноморских регионов. Основой стратегий социоэконо-экологического развития на местном уровне должны стать предпринимательские и
социальные проекты, которые станут точками экономического роста территориальных
общин.
Стратегическое планирование или стратегирование на данный момент является тем
фактором, без которого невозможно достичь устойчивого развития.
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Особым уровнем планирования социо-эконо-экологического развития является
субрегиональный уровень, который может стать платформой для осуществления
совместного сотрудничества и реализации проектов на местном уровне.
Объединение территориальных общин занимает важное место в стратегировании
местного развития, которое должно учитывать экономическую самодостаточность громад.
Для этого необходимо разработать методику определения уровня экономической
самодостаточности объединенной территориальной общины и в сравнении с нормативными
показателями предоставить наиболее оптимальную конфигурацию формирования
объединенных территориальных общин.
Главенствующую роль при проведении реформы, в том числе реформы
децентрализации, играет человеческий фактор. Процесс стратегического планирования на
местном уровне активно привлекает общину к решению собственных проблем и,
одновременно, определяет приоритетные направления социально-экономического и
экологического развития, показывает возможные пути выхода из кризисных ситуаций.
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РЕСУРСНІ ТА КОНКУРЕНТНІ ПЕРЕВАГИ КОРПОРАТИВНОЇ МОДЕЛІ
РОЗВИТКУ АГРАРНОЇ СФЕРИ ЕКОНОМІКИ
The article reveals peculiarities of functioning of agricultural holdings as the basis for the formation of the
corporate model of development of Agrosphere. The main advantages and disadvantages. Implemented ranking of the
largest agricultural holdings the largest land Bank and production volumes. The lead role of agroholdings in the
concentration of resources, the introduction of innovative agricultural technologies, promoting exports, and ensuring
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the competitiveness of the Agrosphere. The directions of state regulation of development of agricultural holdings as the
basis of the corporate model of organization of agricultural activities through the strengthening of control over
observance of environmental standards, the implementation of social responsibility.
Key words: agrarian sphere, the corporate model of development, competitiveness, resources, concentration,
benefits, social justice, rural communities, rural areas, state regulation.
У статті виявлені особливості функціонування агрохолдингів як основи формування корпоративної
моделі розвитку агросфери. Виявлені їх основні переваги та недоліки. Здійснене ранжування найбільших
агрохолдингів за величиною земельного банку та обсягами виробленої продукції. Визначена провідна роль
агрохолдингів у концентрації ресурсів, впровадженні інноваційних агротехнологій, здійсненні експорту та
забезпеченні конкурентоспроможності вітчизняної агросфери. Обґрунтовані напрями державного
регулювання розвитку агрохолдингів як основи корпоративної моделі організації аграрної діяльності через
посилення контролю за дотриманням її екологічних стандартів, здійснення соціальної відповідальності.
Ключові слова: аграрна сфера, корпоративна модель, розвиток, конкурентоспроможність, ресурси,
концентрація, переваги, соціальна справедливість, сільські громади, сільські території, державне регулювання.

Функціонування та розвиток конкурентоспроможного агропромислового виробництва
в умовах ринкових відносин потребує принципово нових підходів до організації його
ведення, спрямованих на підвищення ефективності до європейського рівня. В першу чергу,
це пов’язано з необхідністю запровадження механізмів ресурсного, технологічного та
організаційного його оновлення, залучення інвестицій, захисту інтересів вітчизняних
товаровиробників, врегулювання міжгалузевих диспропорцій, усунення посередницького
впливу, побудовою замкнутого циклу виробництва, переробки та реалізації продукції,
виходу на зовнішні ринки продукції і капіталів, впровадження інновацій та розбудови
інфраструктури. Цим на даному етапі і зумовлений активний розвиток агрохолдингів.
Сучасний етап розвитку економіки агросфери ставить перед агрохолдингами особливі
завдання [1]. Поряд з відновленням ресурсного потенціалу, забезпеченням скоординованої
діяльності їх структурних підрозділів, освоєнням інвестицій, впровадженням інновацій
необхідно зосередити увагу на формуванні взаємовигідних відносин між суб’єктами
інтеграційних процесів, уникненні соціальної напруги на селі та встановленні партнерських
відносин між агрохолдингами та сільськими громадами, в межах територій яких вони ведуть
діяльність та отримують надприбутки.
Організація агрохолдингів є моделлю розвитку аграрного сектору економіки, яка
забезпечує розширене відтворення шляхом залучення інвестицій, впровадження інновацій,
формування конкурентоздатного агропромислового комплексу, який характеризується
такими критеріями: випуск якісної продукції, здатної задовольнити продовольчу безпеку та
реалізувати експортний потенціал країни; запровадження науково-технічних досягнень та
ефективного використання ресурсного потенціалу; розвиток інфраструктури аграрного
ринку; раціональне використання земель; впровадження енергозберігаючих технологій;
досягнення ефективного функціонування бізнесу та підвищення соціальних стандартів життя
працюючих, благоустрій сільських територій та реалізація соціальних програм.
Проблемам становлення і функціонування агрохолдингів, у контексті розвитку
корпоратизації агросфери України, присвячені роботи багатьох учених-економістів. До
найвідоміших належать наукові праці В.Андрійчука, О.Бородіної, С. Дем’яненка, В.Гейця,
М.Кропивка, Ю.Лупенка, М.Маліка та ін. Проте, більшість із проблем, пов’язаних із
швидкою капіталізацією сільського господарства, насамперед, соціальною справедливістю
на селі, ресурсокористування, конкурентоспроможності, залишаються у стадії розробок та
потребують подальших досліджень.
В Україні функціонують тисячі інтегрованих та/або кооперативних агроформувань. При
цьому протягом останнього десятиліття чітко простежується тенденція щодо збільшення ролі та
впливу великих аграрних господарств у загальному виробництві продукції агросфери. Так, у
2013 р. агрохолдингами було вироблено вже 21,3% аграрної продукції в Україні. Ще 46%
забезпечили господарства населення, 32,7% - інші сільгоспвиробники. У рейтингу 100
найбільших аграрних компаній за обсягом земельних банків, які знаходяться у їх оперативному
управлінні, перша десятка включає компанії, які контролюють 150-670 тис. га
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сільськогосподарських земель. При цьому в управлінні 10 найбільших агрохолдингів України
загалом знаходиться близько 7,5% сільськогосподарських угідь України. Останні місця у цьому
рейтингу займають компанії, що контролюють близько 10 тис. га земель кожна, однак їх також
слід вважати досить великими сільськогосподарськими товаровиробниками.
Аграрні холдинги концентрують значні фінансові ресурси під своїм контролем, мають
вихід на експортні ринки, доступ до технологій та політичний вплив на місцевому та
національному рівнях [2]. Крім того, досить часто серед акціонерів таких підприємств
представлені потужні міжнародні компанії, що надає їм додаткових переваг у лобіюванні на
міжнародному рівні. Серед найпотужніших аграрних холдингів (за обсягом земельного
банку в оперативному управлінні) слід виділити: "Укрлендфармінг", NCH, "Кернел Групп",
"Миронівський Хлібопродукт", "Українські аграрні інвестиції", "Астарта-Київ", "Мрія
Агрохолдинг", "HarvEast", "Агротон" (рис. 1).

Рис. 1. Провідні агрохолдинги України за обсягом земельного банку (тис. га), 2015 р.
У свою чергу, ранжування аграрних холдингів за виручкою, яку вони отримали (рис.
2), дещо не співпадає з наведеним ранжуванням за розміром їх земельного банку, що може
бути пояснено суттєвими відмінностями у видах діяльності, що здійснюють агрохолдинги, а
також відмінностями у їхніх бізнес-моделях [3].

Рис. 2. Провідні агрохолдвинги України за обсягом отриманої виручки, млрд. грн.,
2015 р.
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Якщо розглядати роль агрохолдингів у експорті сільськогосподарської продукції з
України, то серед 10 найбільших експортерів зернових у 2015 р. лідирує компанія "Нібулон".
Також до першої десятки увійшли "Кернел" – 4-а позиція, "Cargill" – 5-а та ін. Тобто
основними експортерами сільськогосподарської продукції є агрохолдинги, а також
посередницькі торгові підприємства (зернотрейдери), які часто засновані іноземними
компаніями.
Іншою важливою характеристикою агрохолдингів є потужності елеваторів, які вони
контролюють. Найбільшими власниками елеваторів є: "Кернел", "Glencore", "Нібулон",
"МХП", "Укрлендфармінг". Не дивлячись на те, що протягом останніх років учасники
аграрного ринку активно інвестують у розбудову логістики, в Україні спостерігається
дефіцит елеваторів, що часто змушує дрібних виробників реалізовувати зерно за заниженими
цінам або платити невиправдано високі тарифи за його зберігання [4, с. 597].
Отже, враховуючи вище зазначені показники, можна виділити чотири основні
агрохолдинги, які входять до п’яти провідних і за обсягом підконтрольних земель (за
виключенням "Нібулон") і за об’ємом отриманої виручки, а саме: "Укрлендфармінг"
(О.Бахматюк), "Кернел" (А.Веревський), "Миронівський хлібопродукт" (Ю.Косюк) та
"Нібулон" (О.Вадатурський). Більш того, ці корпоративні структури є лідерами в окремих
сегментах ринку АПК, на яких вони спеціалізуються.
Протягом останнього десятиріччя спостерігається стрімке формування великих
аграрних холдингів, що пов’язано з консолідацією капіталів окремими с/г підприємствами та
погіршенням фінансового стану великої кількості дрібних господарств у зв’язку з початком
глобальної фінансової кризи 2007-08 рр. При цьому цей процес у деяких випадках набував
хаотичних форм, що на першому етапі консолідації аграрних активів3 проявлялося в
об’єднанні підприємств АПК різного профілю. Одним з головних критеріїв придбання
активів агрохолдингами була наявність великих банків земель в управлінні компаній, що
поглинались [5, с. 24].
Основними чинниками, що сприяли появі великих агрохолдингів в Україні, виявлені
[6, с. 32]:
1. Політичні зв’язки на початковому етапі формування холдингу – власників
агрохолдингів часто супроводжують історії, які вказують на те, що вони користувалися
певними політичними зв’язками на місцевому або центральному рівні влади.
2. Базовий актив, який став основою формування холдингу – типовою є ситуація, коли
основою холдингу став великий актив, який власник холдингу зміг отримати у приватну
власність ще в кінці 90-х - на початку 2000-х рр.
3. Консолідація активів та земель агрохолдигами упродовж досить короткого періоду
часу – власники агрохолдингів змогли консолідувати значні с/г активи та отримати в
оперативний контроль солідні земельні банки. В цілому, відповідно до заяв представників
різних агрохолдингів, основний фокус в процесі консолідації с/г активів був зосереджений на
земельних банках, які отримувало під свій контроль підприємство, купуючи певний с/г
актив. Відсутність необхідності викупати землю у їх власників дала поштовх до
блискавичного нарощення земельних банків агрохолдингами.
4. Використання передових технологій – паралельно з консолідацією активів
агрохолдинги інвестували в розвиток інфраструктури, системи обліку та контролю якості й
людський капітал. Саме впровадження передових технологій (відносно наявних в Україні на
момент розпаду Радянського Союзу) дало можливість, з одного боку, об’єднати та
підвищити ефективність різних с/г господарств, що були інтегровані до холдингу та, з
іншого боку, досягти прийнятного для виходу на зовнішні ринки рівня якості, в першу чергу,
на ринок ЄС.
5. Наявність власних потужностей із збереження та експорту продукції – найбільші
агрохолдинги активно інвестують у розбудову своїх елеваторів, які вони використовують як
для зберігання своєї продукції, так і для надання їх в оренду. Разом з тим останнім часом
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агрохолдинги почали інвестувати у потужності (порти, логістичні центри тощо) з перевалки
товарів.
6. Доступ до ринків збуту продукції – формуванню попиту на продукцію с/г
виробників України сприяли два основних фактори: досить швидке зростання світової
економіки у докризовий період, що сприяв підвищенню попиту та цін на продукти
харчування у світі, та підвищення купівельної спроможності населення України у
докризовий період. За цей період найпотужніші українські агрохолдинги закріпилися на
зовнішньому і внутрішньому ринках та мали фінансові можливості для консолідації та
розвитку.
7. Доступ до ринків капіталу – доступу до ринку капіталів агрохолдингів передувала
активна робота з переведення їх на міжнародні стандарти роботи.
Вітчизняна модель аграрного виробництва, основною складовою якої стає діяльність
агрохолдингів, не забезпечує багатофункціональності сільського господарства [7]. Вона
лише дає змогу нарощувати виробничий й експортний потенціал та отримувати вагомі
фінансові результати певному колу виробників. Тому діяльність агрохолдингів в
подальшому розвитку аграрного сектору економіки України повинна чітко регламентуватися
державою й бути спрямована на забезпечення продовольчої безпеки, створення економічних
умов існування сільського населення, відтворення селянства, підтримання екологічної
рівноваги, збереження біорізноманіття тощо. Державна аграрна політика щодо створення та
функціонування агрохолдингів повинна формуватися, передусім, у напрямі забезпечення
сталого розвитку сільського господарства, сільського населення і сільських територій
загалом [8, с. 10]. Необхідно посилити контроль за дотриманням агрохолдинговими
формуваннями екологобезпечного використання земельних та інших видів ресурсів,
соціальної відповідальності перед суспільством за результати господарювання.
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TOWARDS THE PROBLEMS THE COMMERCIAL INSURANCE MARKET
IN SLOVAK REPUBLIC
The paper deals with the commercial insurance and commercial insurance market as a part of the financial
market in the Slovka Republic. The Slovak commercial insurance market is well-developed. There were 21 commercial
insurance companies, and they were all associated in the Association of Slovak Insurance Companies and they operated
in the Slovak Republic until December 31, 2014. Development of insurance in the area of life insurance in recent years
is more dynamic than in non-life insurance. The Slovak Republic is gradually closer to the European average on the
insurance market, which is about 62 percent in favour of life insurance. . Commercial insurers offer a wide variety of
insurance products. Amongst them are also products aimed at insuring international risks, as a part of non-life risks.
Keywords: commercial insurance market, commercial insurance, campanies insurance indicators insurance
market risk, international risk

1. Introduction
At present, our society is undergoing a period of important changes in both the social and
economic fields. The Slovak insurance sector has gone through a period that has significantly
affected its development by economic changes, mainly by the introduction of a market economy
and the privatization of stateowned property. The development of the insurance market in Slovakia
accelerated after 1990, when Slovenská poisťovňa lost its monopoly position. An important
landmark in the insurance field was the adoption of the Act of the National Council of the SR No.
24/1991 Zb. on Insurance, as amended by subsequent legislation. Slovenská štátna poisťovňa was
first turned into a stateowned company, and as of January 1, 1992 it became a jointstock company
with the name Slovenská poisťovňa, a.s. In the process of demonopolization of the insurance
business, other insurance companies, in the form of jointstock companies, were formed
(Kooperativa, Otčina, Union, and so forth). Also, several foreign insurance companies obtained a
license to operate on the territory of Slovakia, usually founding subsidiaries here.
The Act No. 24/1991 Zb. created conditions for the democratization of the insurance
business, enabled the entry of foreign capital and thereby the formation of a competitive
environment in the insurance market. In this Act, the supervision over insurance businesses has
been established. The position of the authority supervising the insurance business has been
delineated by the Act No. 25/1991 Zb.
Another legislative step was the adoption of the Act of the NC SR No. 306/1995 Zb.,
amending Act No. 24/1991 Zb. on Insurance Business. The transition from special insurance funds
to reserves has been made thereunder. A solvency tool for insurance companies conforming to the
standards in place in developed countries has been introduced. Another legislative step was Act No.
95/2002 Zb. on Insurance Business, Act No. 8/2008 Zb. on Insurance Business. and Act No.
39/2015 Zb. on Insurance Business.
2. The commercial insurance market
The commercial insurance market is a part of the financial market. Besides the insurance
market, the financial market is comprised of the money market, capital market, foreign exchange
market and market in precious metals. The division of the financial market into the five said
segments is purposeoriented and historically limited. It needs to be mentioned that no sharp
dividing line can be made between the respective financial market segments. These segments are
interlinked by tools, entities, operations, ownership and the like.
The insurance market, being a segment of the financial market, is characterized by certain
special features. It represents a system of different market tools and regulatory measures, which
provide for the flow of funds and insurance services between insurance market participants in
accordance with the principle of conditional recovery and nonequivalence.
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The insurance market is the place at which supply and demand for insurance protection
meet.
Insurance services, i.e. services of insurance protection, are specific goods sold on the
insurance market. A need for insurance protection arises in each society due to the existence of
different risks. Such risks have objective and subjective character and are divided accordingly.
The insurance sector, as one of the branches of the national economy, offers its respective
goods (money services, i.e. insurance) on the insurance market. Insurance helps to resolve the main
problems that may arise as a result of extraordinary and unexpected events. By this token, insurance
performs the function of stabilizing the economic standard of business entities and the standard of
living of private persons and has an irreplaceable part to play in the financial management of
businesses and family budgets. The basis of insurance lies in the objective existence of risks that
pose a danger to nature and any human activity. Humans should naturally strive to reduce the risks
and the likelihood of losses caused thereby. Nevertheless, if we were to take the population of
Slovakia, being the main market entity, as a whole, we would find out that insurance ranks the
lowest in their personal consumption ladder. It needs to be mentioned that the proportion of life
assurance to nonlife insurance is unsatisfactory in Slovakia compared to developed economies. As
an example, this proportion in Japan is 78 to 22, in England it is 67 to 33 and in France 61 to 39
(CEA Number of companies, 2014). In Slovakia, the proportion of life assurance to nonlife
insurance is 54 to 46.
Depending on the line of its business, an insurance company may carry out two different
types if activities, namely those in the insurance market itself i.e. matching insurance supply and
demand, and in the investment insurance market, being a part of the financial market i.e. investing
free funds.
Business objects pursued by an insurance company in the insurance market proper consist of
insurance, reinsurance and other associated activities.
The investment insurance market is based on the fact that insurance operates on the principle
of raising reserves to eliminate the negative financial impacts of random events on the insured. Each
insurance company must try to behave as a business entity and to invest temporarily free funds so as
to make profit. The insured, in their role of indirect market participants, must believe that their
insurance company will find the right spot in the financial market in which to place money.
3. The commercial insurance market in Slovak Republic
The insurance market in developed economies is populated by many insurance companies.
Each of them gets involved in this market by offering different insurance products and is interested
in covering the widest possible segment (insurance market coverage). Competitor insurance
companies keep track of the size of the insurance market covered and try to gain as large a share in
it as possible by offering new types of insurance products.
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).9 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
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.

9

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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Table 1
Technical Premium in total and in nonlife insurance in commercial insurance companies as
at 31 December 2014 in thousand € 10
Technical premium as at 31 December 2014 in thousand €
No
Technical
Technical
premium
premium in
total
nonlife
for all
insurance for
Commercial Insurance company
insurance
insurance
products
products
1
AEGON Life Insurance company
42 092
0
2
Allianz – Slovenská Insurance company, a. s.
586 308
333 118
AXA Life Insurance company, branch of an
3
insurance company in another member state
52 524
5 519
AXA Insurance company branch of an insurance
4
company in another member state
10 226
10 226
BASLER Lebensversicherung – AG branch of an
5
insurance company in another member state
5 838
0
BASLER Sachversicherung – AG branch of an
6
insurance company in another member state
4 067
4 067
7
ČSOB insurance company, a. s.
80 870
28 170
D.A.S. Rechtsschutz AG, branch of an insurance
8
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
Groupama Garancia Insurance company,a.s.,
branch of an insurance company in another
11
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
Insurance company of the Slovenská Sporiteľňa,
18
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
Source: www.slaspo.sk

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 € 11” 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
10
11

Source: www.slaspo.sk
Source: www.slaspo.sk
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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.
4. Results and Discussion
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 and insurance of medical.
5. Conclusions
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 no life insurance in
commercial insurance companies as at 31 December 2014 in thousand € 12” 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. 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. They are in particular
insurance products from the area of commercial risks (e.g. banking and financial risks) and also
insurance products that belong to the special kinds of risks (e.g. natural catastrophes risks and
technical disasters, as well as risks of terrorist attacks and the like.)
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ДИАГНОСТИКА ИННОВАЦИОННОЙ АКТИВНОСТИ ПРЕДПРИЯТИЙ МАЛОГО
БИЗНЕСА В УКРАИНЕ
In the article the structure of small businesses by the criterion of regularity and purpose of driving innovation
that made it possible to propose measures to support their innovation.
Keywords: innovation, innovation activity, small business, small businesses, research and development.
В статье рассмотрена структура субъектов малого предпринимательства по критерию
регулярности и цели ведения инновационной деятельности, что позволило предложить меры по поддержке их
инновационной деятельности.
Ключевые слова: инновации, инновационная деятельность, инновационная активность, малый бизнес,
малые предпринимательские структуры, исследования и разработки.

В условиях динамического развития современного общества главным направлением
стимулирования экономического роста субъектов малого предпринимательства является
инновационное развитие, что предполагает использование принципиально новых
прогрессивных технологий, переход к выпуску высокотехнологичной продукции и
разработку механизмов реализации управленческих решений в инновационной деятельности.
Современное состояние национальной экономики требует интенсивной инновационной
деятельности, эффективной организации процесса исследований и разработок,
нововведений, стратегического управления в инновационной деятельности каждого малого
предприятия.
Вклад пpoмышленного комплекса в экономику, дocтижения Украиной уровня
тexнологически pазвитых стран, приближение качества жизни к европейским стандартам
определяет ведущую poль и место промышленности в обеспечении важнейших
стратегических интересов государства. Именно поэтому, на наш взгляд, целесообразно
проследить динамику ocновных показателей инновационной деятельности малых
промышленных предприятий Украины в условиях глобализационных изменений [2, с. 140].
В течение 2012-2014 гг. инновационной деятельностью в промышленности
занимались 24657 малых предпринимательских структyp (в течение 2010-2012 гг. – 26521
малых предприятий субъектов предпринимательства), cреди которых с: технологическими
инновациями – 1849; продуктовыми инновациями – 334; процесовыми инновациями – 731 и
с нетехнологическими инновациями – 3025. Финансовую поддержку государства получили
1,0% малых предпринимательских структур из госбюджета и 1,8% – из местных бюджетов,
общая доля полученных средств составила 1,9% общего объема финансирования
инновационной деятельности (в 2014 – 2,2%). По двенадцать предприятий получили
средства отечественных и иностранных инвесторов, доля которых составила 1,3% и 13,1%
соответственно; 55 предприятий воспользовались кpeдитными средствами, их доля
значительно сократилась и составила 6,6% (21,0%) [3, 4].
В 2014 г. доля peaлизованной пpoдукции малыми предпринимательскими
структуpaми, которая была новой для рынка, составляла 6,4%, что на 1,1% больше чем в
2012 г. В частности, доля peaлизованной пpoдукции, которая была новой для предприятия,
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составила 21,4% (в 2012 г. – 23,8%); пpoдукция, которая была не измененной или только
поверхностно модифицированной по сравнению с 2012 увеличилась на 7,7% и составила
72,2% [3, 4].
Одно
из
ocновных
направлений
инновационной
деятельности
малых
предпринимательских структyp Украины заключается в первую очередь в приобретении
машин, оборудования и пpoграмного обеспечения для производства новых или значительно
улучшенных пpoдуктов и услуг. Достаточно весомая часть предпринимательских структур
занималась исследованиями и pазpаботками (табл. 1) [3, 4].
Таблица 1
Распределение малых предпринимательских структур с технологическими
инновациями по направлениям инновационной деятельности за период 2008-2014 гг.
Направления инновационной деятельности
Исследования и разработки
в т.ч.:
 внутренние НИР
 внешние НИР
Приобретение машин, оборудования и програмного
обеспечения
Приобретение внешних знаний
Обучающая подготовка для инновационной
деятельности
Рынковое внедрение инноваций
Другое

2008-2010

Годы
2010-2012

2012-2014

24,5%
10,3%
76,8%

19,1%
7,1%
71,6%

20,7%
7,4%
74,6%

19,2%
30,9%

9,6%
23,8%

11,0%
17,8%

23,1%
21,7%

21,2%
29,3%

12,8%
20,4%

Источник: Составлено автором по данным [3, 4].

В структуре исследований и pазpаботок преобладали внутренние научноисследовательские pаботы, сумма которых с годами стабильно возрастала, в отличие от
внешних нayчно-исследовательских pабот. Также значительная часть отечественных малых
предпринимательских структyp имели значительные другие расходы, связанные с обучением
и подготовкой персонала для pазpаботки и/или внедрения ими новых или значительно
усовершенствованных пpoдуктов и пpoцecсов; осуществлением рыночных внедрений
инновационных пpoдуктов и уcлуг, включая рыночные исследования и пpoведения
рекламной кампании; осуществлением пpoцедуры и технической подготовки к внедрению
новых или значительно усовершенствованных пpoдуктов и пpoцeсcов, которые еще не были
нигде пpeдставлены и т.д. (табл. 2).
Таблица 2
Распределение объема затрат на технологические инновации за период 2008-2014 гг.
Направления инновационной деятельности
Исследования и разработки
в т.ч.:
 внутренние НИР
 внешние НИР
Приобретение машин, оборудования и програмного
обеспечения
Приобретение внешних знаний

2008-2010

Годы
2010-2012

2012-2014

9,9%
9,9%

16,1%
6,7%

31,8%
3,6%

78,1%

76,2%

56,6%

2,1%

0,9%

8,1%

Источник: Составлено автором по данным [3, 4].

Как видно из табл. 2 в 2014 г. доля расходов на приобретение машин, оборудования и
программного обеспечения по сравнению с 2010 г. сократилась с 78,1% до 56,6%, в то время
как расходы на внутренние научно-исследовательские разработки, возросли соответственно
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до 31,8 %. Доля расходов на приобретение других внешних знаний (новых технологий)
остается достаточно низкой (8,1%).
Количество малых предпринимательских структур, которые внедряли инновации, по
типам инновационной деятельности прeдставлено на рис. 1, который наглядно показывает,
что
характерной
чертой
инновационной
деятельности
малых
субъектов
предпринимательства является их подавляющая ориентация на создание нетeхнологичних
инноваций. Отметим, что только каждое десятое малое предприятие Украины внедряет
инновации. Большинство из них вводят продуктовые и процecсовые инновации. Процeссы
производства в основном отлажены, но почти у каждого пятого – они прерваны или
продолжающиеся.
Как видно из рисунка 1, из общего количества обследованных малых
предпринимательских структур в 2008-2014 гг. 5,3% занимались только нетехнологическими
инновациями, 3,1%
– технологическими инновациями, 1,2% - продуктовыми и
процессовыми, 76,7% – вообще не внедряли инновации.

Рис. 1. Распределение малых предпринимательских структур с
типами инновационной деятельности в течение 2008-2014 гг.
Источник: Построено автором на основе данных [3, 4]

Наибольшая
доля
предпринимательских
структур,
которые
внедряли
организационные инновации, принадлежит предприятиям по производству оборудования,
пищевых продуктов, химической и нефтехимической промышленности, производства
электронного и оптического оборудования. Наиболее активными субъектами
предпринимательства,
которые
внедряли
маркетинговые
инновации,
были
предпринимательские структуры перерабатывающей промышленности, пищевых продуктов,
напитков, по производству машин и оборудования. В основном малые предпринимательские
структуры внедряли новые методы продажи, включая значительные изменения в дизайне
или упаковке продукта, и его продвижении на рынок.
В Украине постепенно растет количество новых внедренных технологических
процессов, увеличивается количество наименований новых видов продукции. Но значения
таких показателей, как удельный вес предприятий, которые внедряли инновации, количество
произведенных новых видов продукции и техники, удельный вес реализованной
инновационной продукции уменьшается высокими темпами. Сегодня большинство
организаций не может тратить значительные средства на внедрение нововведений, ибо все
усилия направлены на выживание и содержание существующих позиций. Но для улучшения
ситуации как на отдельном предприятии, так и в разрезе промышленности всей страны,
работать в направлении инновационного развития нужно уже сегодня [1, c. 30].
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Таким образом, анализ показателей свидетельствует о том, что в Украине удельный
вес малых предпринимательских структур, которые занимались инновационной
деятельностью, больше чем удельный вес предпринимательских структур, которые внедряли
инновации. Это объясняется тем, что не каждое нововведение можно и целесообразно
внедрять.
Исходя из проведенного анализа следует отметить, что сложившаяся в нашей стране
ситуация в секторе малого бизнеса требует активизации государственной поддержки на
общегосударственном и региональном уровнях, в том числе и для решения проблем
финансирования. Представляется, что первоочередными мерами должны стать:
1. Регулирование ставок рефинансирования и минимизация стоимости банковских
кредитов со стороны центрального банка с целью удешевления кредитов малым
предприятиям.
2. Развитие альтернатив кредитования, в частности лизинга, при котором малые
предприятия не должны предоставлять залог.
3. Создание условий, благоприятствующих привлечению иностранного капитала в
сферу малого бизнеса, что предусматривает создание и поддержку региональных
бизнес-центров, бизнес-инкубаторов, технопарков и т. д., формирование сети
финансово-кредитных учреждений, инвестиционных и инновационных фондов. В
связи с этим одним из ведущих направлений реформирования должно стать
улучшение защиты инвесторов.
4. Повышение информированности субъектов малого бизнеса по поводу условий
экономической деятельности малых предприятий, повышение их кредитной
культуры.
5. Необходимо сократить количество времени и процедур, необходимых на создание
нового предприятия.
6. Налоговая система Украины все еще требует реформирования. В этом секторе
Украина проигрывает другим странам ОЭСР по многим факторам. В частности, в
Украине слишком большое количество налоговых платежей, которые должна
выплатить организация в течение года.
По нашему мнению, решение проблем, связанных с финансированием малых
предприятий, будет способствовать развитию этого сектора экономики, что, в свою очередь,
станет фактором развития экономики всего государства, и мировые тенденции в этой
области прямо указывают на это.
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ТЕОРІЯ І ПРАКТИКА РОЗВИТКУ ФІНАНСОВОЇ СИСТЕМИ УКРАЇНИ
In article some aspects of the formation of Ukraine's financial system, the dependence of the development of global processes
of world economy are disclosed. A three-level model of the financial system is offered, its individual components are described. An
assessment of the level and found stable macroeconomic trend of redistribution of financial resources between the major components of
the economy and financial system are conducted. The necessity and possibility of improving economic governance in the context of
improving the financial management system are brought.
Key words: globalization, financial system, financial resources, institutional units, sectors of economy.
У статті розкрито окремі аспекти становлення фінансової системи України, виявлено залежність її
розвитку від глобальних процесів світової економіки. Запропоновано трирівневу модель фінансової системи,
описано її окремі складові. Проведено оцінку стану та виявлено на рівні макроекономіки стійку тенденцію
щодо перерозподілу фінансових ресурсів між основними складовими економіки та фінансової системи.
Доведено необхідність та можливість удосконалення управління економікою у контексті удосконалення
управління фінансовою системою.
Ключові слова: глобалізація, фінансова система, фінансові ресурси, інституційні одиниці, сектори
економіки.

Вступ. Сьогодні в Україні, як ніколи гостро, стоять перед наукою і практикою
питання, пов’язані з необхідністю розробки нових поглядів і підходів до розуміння і
організації економіки, особливо її фінансової складової, відповідь на які дозволить, на базі
наявних природно-ресурсних, виробничих, науково-технічних, фінансових та інших
можливостей, нарощувати, паралельно модернізуючи, власне виробництво, як мінімум для
задоволення потреб внутрішнього ринку. Це повинно створювати передумови для
скорочення залежності від імпорту, подальшого перевиробництва і виходу на зовнішні ринки
значно ширшого переліку товарів.
Зростання кількості товарів і послуг, в умовах зростаючої конкуренції, особливо на
зовнішньому ринку, позитивно впливає на їх якість, підсилює конкурентоспроможність,
спочатку окремих виробництв, а в подальшому, окремих галузей, територій та економіки в
цілому. Реалізація подібної, цілком прийнятної для багатьох економік світу, стратегії
розвитку не завжди стає можливою через значну залежність від впливу стримуючих
факторів. Україна, в цьому сенсі, не виняток. Доволі часті періоди політичної нестабільності,
а також надміру висока відкритість економіки, значно ускладнюють стан та посилюють
залежність економіки України від зовнішніх чинників впливу.
Адекватна реакція на вплив негативних чинників стане можливою при системному
підході до розуміння суті та організації фінансів. У зв’язку з цим фінанси, як у теорії так і на
практиці, повинні мати системний, тобто теоретично усвідомлений і практично узгоджений,
на всіх рівнях управління економікою, характер.
Постановка завдання. Метою публікації є узагальнення окремих і вироблення деяких
загальних підходів до розуміння сутності, структури і можливості використання фінансової системи в
практичній площині. Питанням фінансової системи присвятили свої праці низка українських вчених,
зокрема, В. Андрущенко, О. Білорус, С. Боринець, В. Будкін, О. Василик, А. Гальчинський, В.
Геєць, А. Даниленко, В. Дем’янишин, О. Десятнюк, С. Захарченков, М. Карлін, Л.
Кістерський, В. Кудряшов, М. Кульчицький, С. Лондар, Д. Лук’яненко, В. Мельничук, Л.
Миргородська, В. Опарін, Ю. Пахомова, А. Поручник, О. Рожко, В. Сікора, В. Степаненко,
В. Федосов, А. Філіпенко, О. Шаров, О. Шниркова, С. Юрій, П. Юхименко та ін.
Слід зазначити, що питанням фінансової системи в економічній літературі України,
приділяється достатньо уваги. Разом з тим погляди і подальше трактування сутності,
структури, призначення і використання фінансової системи досить різноманітні, а іноді і
суперечливі, що в кінцевому рахунку не дозволяє, на відміну від фінансів окремих
економічних суб’єктів, наприклад, державних фінансів чи фінансів суб’єктів
господарювання, забезпечити системний підхід до їх організації на рівні фінансової сфери в
цілому і відповідно всієї економіки. Таким чином, природна необхідність збалансування
доходів з витратами кожного окремо і всіх разом суб’єктів економіки стає, у багатьох
випадках, практично нездійсненною. Протягом багатьох років в Україні близько половини
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підприємств працює зі збитками, а державний бюджет тільки в 2000 і 2002 році мав
перевищення доходів над видатками.
Виклад основного матеріалу. Гносеологічні корені розбіжностей у поглядах на фінансову
систему знаходяться в площині розуміння сутності фінансів, розуміння системи як такої і їх
взаємозв'язку.
Оскільки фінанси, протягом всієї історії розвитку, мають різні тлумачення то і фінансова
система розглядається вченими далеко не однозначно. Крім того, виходячи з логіки побудови
категорійного апарату, розуміння і визначення фінансової системи, в кожному конкретному випадку,
повинно відповідати розумінню фінансів, так як ці категорії особливо тісно взаємопов'язані між собою.
Проте, в теоретичних конструкціях ця вимога не завжди витримується.
Значний вплив на формування розуміння фінансової системи також мають погляди вчених на
систему взагалі. Слід зазначити, що термін "cистема", і відповідно, системний підхід до вивчення або
організації певного виду діяльності, має досить широке застосування в науці і практиці сучасного
світу. При цьому, штучно створені людиною системи слід розглядати як продовження і вміле
використання природних систем. Природа, як відомо, в будь-якому її прояві, завжди має системний
характер. Таким чином, людська діяльність, в тому числі і в сфері фінансів, не маючи системного
характеру виглядає неприродно, якщо суперечить дії природних, суспільних та інших законів
об’єктивної дійсності.
З точки зору науки, термін система (від грецького systema - ціле складене з частин, з'єднання)
означає множину елементів, що знаходяться у відносинах і зв'язках один з одним та утворюють певну
цілісність, єдність [11]. Короткий словник іншомовних слів за редакцією І.В. Льохіна і проф. Ф.М.
Петрова опублікований ще в 1951 році дає таке тлумачення системи:
1) порядок, обумовлений планомірним, правильним розташуванням частин в певному зв'язку,
наприклад, сувора система роботи;
2) сукупність принципів, які є підставою для будь-якого навчання;
3) форма суспільного устрою, наприклад державна система;
4) сукупність частин пов'язаних загальною функцією, наприклад, нервова система;
5) форма, спосіб устрою, організація чого-небудь, наприклад, виборча система;
6) сукупність господарських одиниць, установ, організаційно об’єднаних в єдине ціле
[4].
Сучасними вченими представлено досить широкий перелік поглядів і визначень щодо поняття
"система". Важливим аспектом у визначенні даної категорії є виділення існуючих типів систем.
Наприклад, О.В. Скотаренко виділяє статичні і динамічні системи [10]. З точки зору Н.П. Бусленко
слід виділяти прості і складні системи [2].
Більш детально вивчаючи властивості систем Ю.І. Черняк виділяє такі їх види:
1) великі системи. Вивчення таких систем стає можливим лише по частинах або підсистемах;
2) складні системи. Їх особливість полягає в тому, що за своїм складом вони не однорідні.
Використовуються для вирішення складних, багатоцільових завдань;
3) динамічні системи. При цьому, структура такої системи залишається незмінною;
4) кібернетичні або керуючі системи. Їх використання забезпечує процеси управління у
найрізноманітніших сферах людської діяльності;
5) цілеспрямовані системи, тобто системи, що підлягають регулюванню з метою отримання
певного стану регульованого об'єкта [14].
Перелік класифікаційних особливостей систем можна продовжити, але в даному
випадку не так важливо визначення до якої групи, типу або виду систем відноситься
фінансова система, оскільки вона, так чи інакше, буде представлена в будь-якій класифікації,
що визначає її структуру або склад. Це відкриває можливості застосування теоретичних
конструкцій на практиці. Фінансова система, як і будь-яка інша система, повинна мати
практичне застосування.
Тут також можна відзначити досить широкий перелік поглядів вчених щодо окремих
складових систем, починаючи від найбільш простих до більш складних утворень.
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У найбільш спрощеному вигляді розглядає систему А.А. Шиян, під якою вчений розуміє
сукупність деяких, цілком конкретних, одиниць-елементів, які знаходяться в певних відносинах і
зв'язках між собою, завдяки чому вони представляють певну неподільність, унітарність, цілісність.
Елементи системи об'єднані загальним функціонуванням, сферою, в рамках якої, під дією системних
взаємозв'язків частково втрачають свої індивідуальні властивості і отримують спеціалізацію [15].
Дещо ширше система представлена у Є.А. Тітенко, де вона складається з окремих елементів і
підсистем. Підсистеми - більш складні утворення, що складаються з окремих елементів. Елемент
представляється як базовий носій якості системи [12].
Більш широко система представлена в економічному енциклопедичному словнику під
редакцією С.В. Мочерного, згідно з яким система - це комплекс матасистем, підсистем, елементів,
компонентів і їх властивостей, взаємодія між якими зумовлює виникнення якісно нової цілісності [9].
Вчені В.О. Макаренко і В.О. Пріщепчук в переліку складових системи виділяють - систему підсистему - компонент - елемент, де:
- система - це певна кількість підсистем, що мають характерні властивості, які взаємопов'язані і
взаємодіють, утворюють цілісність і реалізують певні функції з реалізації мети;
- підсистема - цілісне утворення в складі системи, або система в системі вищого порядку;
- компонент - це частина підсистеми, що виділяється за певними властивостями елементів або
їх формою;
- елемент - першооснова, неподільне в умовах даної системи, з якої складаються інші її частини
[7].
Таким чином, фінансова система, виходячи з розмаїття поглядів на розуміння фінансів,
системи як такої, її структури і призначення, розглядається серед вчених як:
- сукупність окремих, але взаємопов'язаних сфер і ланок фінансових відносин, що мають деякі
особливості мобілізації та використання фінансових ресурсів; [13]
- сукупність фондів фінансових ресурсів, сконцентрованих у розпорядженні держави,
нефінансового сектора, окремих фінансових інститутів і населення (домогосподарств) для виконання
покладених на них функцій, а також для задоволення економічних і соціальних проблем; [1]
- сукупність фінансових операцій, що проводяться суб'єктами фінансової діяльності з
використанням фінансово-кредитного механізму; [5]
- сукупність різних організаційних форм фінансових відносин між державою і підприємствами,
між підприємствами, організаціями та їх об'єднаннями, підприємств і організацій з населенням; [3]
- сукупність фінансових інститутів та інструментів, які дають можливість регулювати на
макро,- і мікрорівні сукупність потоків грошових коштів, що забезпечують функціонування економіки
і процес створення ВВП. [6]
Вище викладені і багато інших визначень свідчать про масштабність, широту і
багатогранність фінансової системи, яка, з різних точок зору, представляє собою певну
сукупність, що складається з окремих складових. Її розглядають як сукупність фінансових
відносин, сукупність фондів фінансових ресурсів або фінансових операцій, фінансових
інститутів та інструментів, які, кожен по-своєму, відображають окремі сторони фінансів.
Таким чином, кожне окремо і всі разом взяті визначення мають право на існування.
В економічній літературі, в більшості випадків, складовими фінансової системи
приймаються окремі сфери і ланки або окремі економічні суб’єкти. Таким чином, фінансова
система в теоретичних конструкціях має одно або дворівневий характер, що значно звужує
можливості її практичного застосування, зокрема, проведення структурного аналізу і
подальшого використання отриманих результатів в управлінні фінансами. Економіка,
виходячи з її організаційної будови, - це більш складне утворення, управління якою, маючи
багаторівневий
характер
(внутрішньогосподарський,
територіальний,
галузевий,
загальнодержавний), фактично визначає особливості відносин (поведінку) суб’єктів
економіки і структуру фінансової системи.
Крім того, фінансова система кожної окремо взятої країни, відображаючи структуру
національної економіки, представляє собою певну частину світової фінансової системи.
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Перебуваючи в складі світової фінансової системи, кожна національна економіка, в більшій
чи меншій мірі, стає залежною від загальних тенденцій розвитку світових фінансів.
Розширюючи зовнішньоекономічну діяльність, гуманітарне співробітництво із
найрізноманітніших напрямів, держави все більше залучаються до міжнародних фінансових відносин,
стають все більш залежними від зовнішніх чинників впливу. Залежність від стану світової
економіки і, відповідно, від світової фінансової системи стає все більш відчутною, по мірі
входження національних економік у світове господарство.
Світове економічне співтовариство, починаючи з засновників перших економічних шкіл і до
сьогоднішнього часу, не покидає спроб збалансування економіки як в розрізі її окремих складових так
і в цілому. Особливо активно, протягом декількох століть, ця робота проводилася вченими Франції,
Нідерландів та Великої Британії.
Не менш важливим завданням для багатьох розвинених країн світу стає формування
узагальненої картини національної економіки, що відображає взаємозв'язки і рух фінансових ресурсів.
Ця ідея набула поширення в 20-30 роки ХХ століття. Перші показники національних балансів були
опубліковані Лігою Націй в 1939 році. Після Другої світової війни країни Європи, які отримують
фінансову допомогу за планом Маршала розробляють систему національних рахунків (СНР) з метою
гармонізації розрахунків з країнами - донорами. Створена на початку п'ятдесятих років організація
Європейського економічного співтовариства (попередниця Євросоюзу) опублікувала в 1952 році
першу «Стандартизовану систему національних рахунків», яка в 1953 році була запропонована ООН,
у вигляді підручника по національній статистиці, в багато країн світу.
У подальшому, тепер уже світова, СНР постійно оновлюється. Україна зробила
перевід макроекономічної статистики на принципи СНР у 1992 році. З цього часу, фінансова
наука отримала додаткові можливості макроекономічного аналізу, оскільки СНР
розглядається як комплексна, послідовна, узгоджена з багатьох напрямів система оцінки
економічних операцій і показників, які використовуються для опису та аналізу
макроекономічних процесів. Національні рахунки відображають рух товарів і послуг,
доходів і фінансових ресурсів, в розрізі окремих етапів процесу відтворення і окремих
складових економіки, зокрема, інституційних секторів.
Слід зазначити, що термін «сектор» має досить широке поширення в економічній літературі. З
точки зору СНР, під інституційним сектором розуміють сукупність однорідних за своїми функціями,
поведінкою, цілями і завданнями, джерелами фінансування тощо, інституційних одиниць економіки.
Інституційні одиниці представлені юридичними та фізичними особами. Це господарюючі
одиниці, основними ознаками яких прийнято вважати:
- право самостійного володіння товарами і активами, що дає можливість їх вільного обміну з
іншими інституційними одиницями;
- здатність приймати самостійні економічні рішення і проводити господарську діяльність, за
яку вона несе пряму відповідальність і відповідає перед законом;
- здатність приймати фінансові та інші зобов'язання від свого імені;
- існування певного набору рахунків, включаючи баланс активів і пасивів, а також, в разі
необхідності, статистичної звітності [8].
Інституційні одиниці стають базисною економічною категорією, як для СНР так і для
фінансової системи, оскільки, з точки зору суб'єкта фінансової системи і економіки в цілому,
знаходяться в їх основі. Інших економічних одиниць, нижчого і таким чином базового рівня, наука і
практика не виділяють. Таким чином, національна економіка, і відповідно фінансова система,
складаються з сукупності інституційних одиниць - резидентів країни, які стають їх первинною ланкою.
У подальшому, об'єднання інституційних одиниць в складі окремих секторів (підсекторів)
економіки, окремих галузей, територій, в залежності від організаційно-правової форми, виду
діяльності, рівня управління та інших особливостей представляє собою структуру економіки і
відповідну їй структуру фінансової системи (Рис.1 ).
Секторний рівень, як окрема складова фінансової системи представляє собою виділення
(групування) певної сукупності інституційних одиниць та їх відносин, що відповідає світовим
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тенденціям розвитку фінансової сфери економіки. Секторний, а в подальшому підсекторний,
галузевий та територіальний рівні фінансової системи - це сьогоднішнє і майбутнє її розвитку, що
відповідає сучасним особливостям управління економікою.

Рис. 1. Структура фінансової системи України
Побудована таким чином трирівнева модель фінансової системи дозволяє проводити, на рівні
макроекономічних показників, структурний аналіз стану економіки, спочатку на рівні окремих
секторів та підсистем, а також порівняльний аналіз з іншими країнами світу, що використовують СНР.
Отримані результати необхідно використовувати в розробці стратегії і тактики розвитку країни.
Макроекономічні показники, що відображають формування та використання ВВП на рівні
окремих підсистем фінансової системи засвідчують доволі тривожну для економіки України
тенденцію, що мала місце протягом 1990-2014 років. Вона характеризується зростанням обсягів
фінансових ресурсів (та їх частки у складі ВВП), що підлягали перерозподілу, на певних етапах
економічного процесу, із сфери виробництва у сферу споживання (Рис. 2).
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Рис. 2. Фінансові ресурси суб’єктів фінансової системи у складі ВВП протягом 19902014 рр. (у %)
Джерело: складено за даними Державної служби статистики України

Відображений на рис. 1 рух фінансових ресурсів між основними суб’єктами економіки та
фінансової системи протягом 1990-2014 років засвідчує суттєве скорочення фінансових можливостей
суб’єктів господарювання в частині самофінансування своєї поточної та інвестиційної діяльності. При
цьому частка перерозподілу ресурсів за даний період зросла з 12,2% у 90-му до 30,9 % у 2014 роках.
Очевидно цей процес триватиме й надалі допоки не розпочнеться, за активної участі держави, фізичне
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зростання виробництва у переважній більшості галузей економіки України та не буде внесено
суттєвих змін у правила економічної поведінки суб’єктів фінансової системи.
Висновки. Проводячи дослідження фінансової складової економіки під кутом зору фінансової
системи можна отримати системне бачення економічних процесів та можливість їх регулювання у
контексті глобальних тенденцій світової економіки та захисту національних інтересів України. Таким
чином, фінансова система може перетворитися з суто теоретичних конструкцій в реальний інструмент
реалізації соціально-економічної політики держави.
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В умовах глобалізації ринкової економіки оптимізація обсягів фінансового
забезпечення відтворення основного капіталу є головною проблемою підприємств реального
сектора економіки. Таку ситуацію посилює фінансова криза, яка негативно вплинула на
формування власних ресурсів та звузила можливості щодо залучення позичкового капіталу.
Відповідно, недостатність власних і залучених коштів призводить до пошуку альтернативних
джерел і програм фінансування реновації основного капіталу підприємств, від раціональної
структури та оптимального обсягу яких залежать кінцеві результати господарювання.
Передумовою ефективного фінансування відтворення основного капіталу є
прогнозування оптимального обсягу та співвідношення джерел фінансування реновації
виробничого потенціалу. Вихідною базою такого прогнозування є розробка економікоматематичної моделі оптимального фінансового забезпечення відтворення основного
капіталу.
Загальновідомо, що поточний процес фінансування відтворення основного капіталу у
багатьох випадках залежить від стратегії розвитку та управління виробництвом. Крім того,
на етапі формування оптимального розміру фінансового забезпечення відтворення основного
капіталу в певних межах можлива варіація показників щодо джерел та обсягів можливого
фінансування. Тому, побудова оптимізаційної моделі фінансового забезпечення відтворення
основного капіталу полягає у визначенні обсягів поточних джерел фінансування – як
власних, так і запозичених, спрямованих на відтворення виробничого потенціалу, та
враховує спрогнозовану динаміку основного капіталу, склад і структуру засобів праці
(об’єктів основного капіталу), період фінансування, з метою забезпечення ефективного
функціонування підприємства у ринкових умовах.
При оптимальному розмірі фінансового забезпечення відтворення основного капіталу
для кожного об’єкта основного капіталу і кожного періоду фінансування задаються не
конкретні значення, а нижня та верхня граничні умови, тобто інтервали, в яких повинні
знаходитися шукані невідомі величини. У цих інтервалах здійснюється фінансування
відтворювального процесу з метою максимізації ефективного відтворення об’єктів основного
капіталу, яке визначається за допомогою цільової функції.
Для побудови оптимізаційної моделі введемо позначення. Припустимо, що виробнича
система складається із n об’єктів основного капіталу (засобів праці), функціонування яких
проходить в Т часових періодах. I – індекс об’єкту фінансування, і=1,п; t – індекс періоду
фінансування, t=1,Т; ai – задана величина власних фінансових ресурсів (джерел
фінансування), виділених на відтворення і-го об’єкта основного капіталу; bt – задана
величина джерел фінансування, потрібних в t-му періоді; А – загальний обсяг виділених
фінансових ресурсів на відтворення основного капіталу; Cit – величина кількісної оцінки
ефективності розподілу джерел фінансового забезпечення відтворення і-го об’єкта основного
капіталу в період t; хit – невідома величина, яка визначає оптимальний обсяг фінансування
відтворення i-го об’єкта основного капіталу в періоді t; it, it, – відповідно, нижня та верхня
границі фінансування відтворення i-го об’єкта в періоді t.
Розглянемо можливі варіанти кількісної оцінки величини ефективності розподілу
джерел фінансового забезпечення відтворення основного капіталу.
1) За допомогою величини Cit можна встановити пріоритет фінансування відтворення
і-го об’єкта основного капіталу в періоді t. У такому випадку чим важливіше фінансування,
тим більше значення Cit. Наприклад, його можна оцінювати в бальній системі в інтервалі від
0 до 10.
2) Якщо Cit є мірою кількісної оцінки результату фінансування, то цільова функція
максимізується. Наприклад, Cit означає величину отриманого прибутку від одиниці
вкладених коштів у відтворення і-го об’єкта в періоді t.
3) Якщо Cit характеризує витрати, то цільова функція мінімізується.
Враховуючи введені позначення, математична модель оптимального фінансового
забезпечення відтворення основного капіталу може бути сформульована наступним чином.
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Знайти такий невід’ємний розв’язок {xn>0, і=1,п, t=1,Т}, який забезпечить
n T

Z    C it x it 

max(min)

(1)

i 1 t 1

при виконанні наступних умов:
1) за розміром виділених власних коштів на відтворення відповідних об’єктів
основного капіталу:
T

 x it  a i ,

t 1

i  1,n

(2)

2) за розміром потреби джерел фінансування у відповідних періодах:
n

 x it  b t ,

i 1

t  1 ,T

(3)

3) за загальним обсягом фінансування відтворювальних процесів:
n T

  x it  A

(4)
i 1 t 1
4) за граничними обсягами розподілу фінансових ресурсів, спрямованих на
відтворення основного капіталу:

α  x  β , iM ,t Mt
it
it
it
i

(5)

де Mi – множина об’єктів основного капіталу, а Mt – множина тих періодів, для яких
встановлюються відповідні граничні рівні.
Доречно зауважити, що у практичній діяльності зустрічаються випадки, коли потреби
перевищують наявні фінансові ресурси, акумульовані для відтворення основного капіталу,
тобто виникає дефіцит власних коштів. Нехай для нашої виробничої системи дефіцит
власних джерел фінансування відтворювальних процесів складає:
T

n

t 1

i 1

d   bt   a i

(6)

Тоді об’єктивно виникає необхідність у залученні додаткових фінансових ресурсів на
відтворення основного капіталу шляхом використання банківських кредитів. Припустимо,
що для забезпечення фінансування в повному обсязі планується взяти m кредитів у
відповідних банках обсягом не більше Q під Р%, відповідно j – індекс банку, j=1,m.
Введемо додаткову невідому величину yij, яка означає обсяг залучених кредитів в j-му
банку для фінансування відтворення
і-го об’єкта. Приймемо в якості критерію
оптимальності величину отриманого прибутку виробничою системою. Тоді економікоматематична модель матиме наступний вид.
Знайти оптимальний розв’язок {xit>0, yij>0, і=1,п, j=1,m, t=1,Т}, задачі повного
забезпечення джерелами фінансування відтворювального процесу та їх розподілу, який
забезпечить максимум чистого прибутку:
n

Z 

T



i 1 t 1

n

C it x it 

m


i 1

j 1

100  P j
y ij
100

 max

при виконанні наступних умов:
1) за повним забезпеченням відтворювальних процесів фінансовими ресурсами:
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,

(7)

T

m

t 1

j 1

 xit  ai   yij ,i  1,n ,

(8)

2) за розміром потреби джерел фінансування у відповідних періодах:
n



i 1

x it  b t ,

t  1 ,T
,

(9)

3) за граничними розмірами кредитів, виділених банками:
n

 y ij
i 1

 Qj,

j  1, m

,

(10)

4) за граничними обсягами розподілу джерел фінансування:

 it  xit   it ,

i  Mi ,t  Mt ,

(11)
5) за розміром покриття дефіциту власних джерел фінансового забезпечення відтворення
основного капіталу:
n m

  yij

d

(12)
i 1 j 1
Практичне застосування розробленої моделі дає змогу визначити оптимальний обсяг
фінансового забезпечення відтворення виробничого потенціалу, джерел фінансування і
розмір чистого прибутку в поточному періоді у результаті реалізації програми відтворення
основного капіталу. Проте варто зауважити, що запропоновану модель можна
модифіковувати, адаптовуючи до конкретного виду виробництва. Однак, вона є тією
основою, яка дозволить моделювати дані процеси, підвищуючи не тільки ефективність
фінансового забезпечення відтворення основного капіталу підприємств, а й ефективність
господарювання в цілому.
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БУХГАЛТЕРСЬКИЙ КОНТРОЛЬ ЯК ЕЛЕМЕНТ СИСТЕМИ УПРАВЛІННЯ
ПІДПРИЄМСТВА
Розглянуто раціональну організацію системи внутрішнього контролю залежно від потреб менеджерів
у контрольній інформації високої якості, її обґрунтованості та придатності для ефективного управління
підприємства. Ефективна організація контрольного процесу і реалізація його на практиці потребує
дотримання ряду вимог: за кожним об’єктом управління конкретизувати етапи контрольного процесу; для
всіх об’єктів контролю попередньо встановити масштаб допустимих відхилень; розподіл функцій контролю
кожній особі із визначенням рівня відповідальності; забезпечити координацію структурних підрозділів
підприємства.
Ключові слова: бухгалтерський контроль, функція управління, функції контролю.
Rational management of the system of internal control was reviewed depending on the needs of managers for
the high-quality checking information, its soundness and suitability for effective business management. Effective
management of control process and its implementation in practice requires compliance with the number of
requirements: to specify stages of control process for each management objects; to establish the range of deviations
allowed for all control objects beforehand; to divide control functions among all individuals with establishing the level
of responsibility; to ensure coordination of structural business sub-departments.
Key words: accounting control, management function, control functions.

Сучасне стратегічне управління підприємством пов’язано із функцією контролю.
Тому, організації процесу внутрішнього контролю це передумова того, щоб управлінські
рішення були ефективні. Внутрішній контроль – один із найважливіших та найнеобхідніших
елементів системи управління сучасним підприємством. Для досягнення стратегічної мети та
забезпечення реалізації управлінських рішень виникає необхідність удосконалення теорії та
практики організації бухгалтерського контролю.
Однією із функцій бухгалтерського обліку є бухгалтерський контроль, який
реалізується через такі елементи як облікова політика та законність облікових процедур.
Треба визнати, що до об’єктів бухгалтерського контролю відносять: визначення
відповідності господарського процесу управлінським рішенням; контроль збереження
фізичного та фінансового капіталу; оцінку рівня достовірності поданої керівництву
інформації; визначення ефективності окремих операцій; виявлення центру відповідальності
за ті чи інші події; попередження помилок і зловживань; виявлення невикористаних резервів.
Наразі, контрольні функції повністю покладають на бухгалтерію. Таким чином,
завдання обліку, як функції управління ототожнюють із завданнями іншої функції
управління – контролю.
Облік, повинен
виконувати функцію забезпечення управлінців оперативною
інформацією. Економічна інформація, що формується на рахунках бухгалтерського обліку,
повинна перевірятись шляхом здійснення попереднього, поточного та наступного контролю.
Інформація відображає стан дотримання законів, положень, інструкцій, норм, стандартів,
розпоряджень. Така інформація необхідна, перш за все, для проведення аналізу відхилень
фактичних даних від запланованих.
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Таким чином, в інформаційному просторі, центральне місце належить обліку,
оскільки саме в бухгалтерії підприємства формується база даних, визначається зміст,
проводиться оцінка і добір даних для характеристики кількісного та якісного стану
досліджуваних об'єктів. Система бухгалтерського обліку кожного суб’єкта господарювання
повинна бути відносно дешевою та гарантувати, що всі фінансово-господарські операції й
процеси відображаються в обліку вчасно й належним чином.
Сучасність покладає непосильні контрольні функції на бухгалтерську службу
вітчизняних підприємств, що негативно впливає на формування бухгалтерських кадрів і
престиж професії бухгалтера. Зосередження управлінських функцій в одному структурному
підрозділі підприємства - в даному випадку в бухгалтерії, треба визнати як неефективне. На
нашу думку, доцільно орієнтуватись на те, що бухгалтерський облік повинен залишатись
самостійною інформаційною та контрольною підсистемою. Зниження контрольних функцій
бухгалтерського обліку та ліквідація самостійності бухгалтерської служби призводить до
послаблення бухгалтерського контролю і обмеження прав бухгалтерів, як важливих суб’єктів
внутрігосподарського контролю. Ефективність і дієвість бухгалтерського контролю залежить
від тісного співробітництва з підрозділами підприємства. Варто посилити увагу оперативних
працівників до забезпечення збереження активів і майна підприємства шляхом
обґрунтованого розподілу контрольних функцій та відповідальності, що покладається на
кожну службу управління. За цих обставин Тому, необхідно запровадити єдине методичне і
методологічне керівництво системою контролю, обґрунтувавши все це у відповідних
регламентах.
Відомо, що контрольні завдання бухгалтерського контролю – це сукупність процедур,
які проявляються за певного обсягу облікової інформації і спрямовуються на перевірку
збереження й примноження власності економічного суб’єкта, раціонального та ощадливого
використання матеріальних, трудових і фінансових ресурсів, а також доцільності та
законності існування господарських операцій.
Організації внутрішньогосподарського контролю здійснюється бухгалтерією у формі
попереднього, поточного і наступного контролю. Ефективність кожного виду залежить від
компетенції осіб, що його здійснюють.
Попередній бухгалтерський контроль відбувається на стадії схвалення рішення про
здійснення господарської операції, через візування договорів, наказів, розгляд первинних
документів, що надійшли на підпис головному бухгалтеру. Таким чином, основними
завданнями такого контролю є встановлення відповідності господарської операції чинним
законодавчим нормам, правилам, вимогам статуту та іншим засновницьким документам;
доцільності її здійснення. Від результатів проведення попереднього бухгалтерського
контролю у великій мірі залежить реалізація функцій контролю керівниками і фахівцями
структурних підрозділів підприємств.
Але, попередній контроль має локальний характер, здійснюється через певні
проміжки часу та засвідчує про необхідність перегляду раніше прийнятих рішень і прийняття
нових, більш оптимальних. Недоліком попереднього бухгалтерського контролю, на наш
погляд, є те, що упускається первинна стадія виникнення помилок.
Наступний, поточний бухгалтерський контроль проводиться при реєстрації
господарських операцій; при участі працівників бухгалтерії у проведенні інвентаризації;
забезпеченні дотримання умов зберігання товарно-матеріальних цінностей та грошових
коштів. Він є засобом своєчасного виявлення нестач, попередження крадіжок майна,
матеріальних цінностей підприємства. Данні практики показують, що половина виявлених
нестач і зловживань відбуваються через порушення методології ведення бухгалтерського
обліку та невиконання контрольних функцій обліковими працівниками.
У сучасний час діяльність таких служб докорінно змінилась. Від проведення
інвентаризації та здійснення контролю за правильністю оформлення та розрахунку її
результатів, до супроводу процесу від початку і до кінця проходження господарських
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операцій. Така організація надає можливість швидко реагувати на неефективні господарські
операції та процеси, на існуючі в них недоліки з наступним їх усуненням в найкоротші
терміни, а також виявити й оперативно мобілізувати внутрішні резерви.
На наш погляд, поточний бухгалтерський контроль має переважаючу значимість для
підприємства, оскільки він оперативно втручається, суцільно досліджує і безперервно
супроводжує процес господарської діяльності. Ця форма контролю пов’язана з
управлінським обліком.
Наступний контроль реалізується шляхом проведення ревізій і тематичних перевірок,
здійснюваних разом з іншими функціональними службами на етапі узагальнення й аналізу
звітності. Облікові працівники на підставі документів розглядають операції, що вже
відбувались, і контролюють їх доцільність, законність та економічну ефективність,
інформуючи керівників різних рівнів управління про всі відхилення. У подальшому
наступний контроль забезпечує швидку реакцію на факти порушень та зловживань, зменшує
ймовірність їх виникнення та надає можливість оцінити майбутні витрати і доходи.
Інформація, у процесі здійснення попереднього, поточного і наступного контролю,
контролюється через застосування методів, характерних для системи бухгалтерського
обліку: принципу подвійного запису, рівності активу та пасиву балансу, тотожності даних
аналітичного і синтетичного обліку. Потрібно враховувати, що бухгалтерським обліком
використовуються також прийоми і методи, характерні для економічного контролю загалом:
документального і фактичного контролю. У даному аспекті, документальний та фактичний
контроль не існують ізольовано, а доповнюють одне одного та треба забезпечити
раціональне використання вказаних прийомів і методів фактичного та документального
контролю на практиці, тобто не повинно бути механічного використання тих чи інших
прийомів .
Складовою частиною бухгалтерського контролю є обробка інформації в обліковій
системі. Сучасні підприємства широко використовують комп’ютерну техніка. Проте крім
комп’ютерного методу обробки інформації комбіновано застосовують і ручний, і
механізований.
Контроль за повнотою відображення інформації передбачає застосування в ручній
системі послідовної нумерації документів та поміток на них, які свідчать про те, що
документи оформлені на підставі відповідних розпоряджень. У комп’ютерній системі для
перевірки послідовно пронумерованих документів і визначення відсутніх чи повторних
номерів з метою проведення надалі ручної обробки проводиться послідовна комп’ютерна
перевірка. Для присвоєння номерів тим видам документів, для яких існує висока ймовірність
зловживань і фальсифікацій, числова послідовність задається наперед або іноді попередньо
роздруковується. Доцільно додати, що через складність ручного здійснення попереднього й
поточного контролю на практиці слід контролювати господарські операції на ЕОМ після їх
виконання. Такий порядок контролю має недолік, який полягає в тому, що контроль
законності господарських операцій здійснюється після їх виконання. Разом з тим, ця
організація бухгалтерського контролю дає можливість посилити його за рахунок
автоматизованого отримання необхідної інформації.
При складанні облікових документів на ЕОМ можна контролювати господарські
операції в процесі або після їх здійснення. Такий спосіб контролю прогресивніший. Для його
організації необхідна система взаємопов’язаних пристроїв в місцях виникнення первинної
облікової інформації та за повним маршрутом руху документів. Та його застосування не
виключає можливості здійснення попереднього і поточного контролю.
Бухгалтери на підставі документів розглядають зміст операцій, застосовуючи
прийоми логіки, контролюють їх доцільність, законність і економічну ефективність. Логічне
дослідження документів шляхом порівняння господарських операцій, відображених в
документі, із взаємопов’язаними показниками інших господарських операцій дає змогу
встановити чи існувала можливість їх виникнення.
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Відомо, що документація й облікові записи в ній – це матеріальні носії інформації
всередині підприємства і між організаціями. За допомогою документів на практиці
забезпечується юридична доказовість під час проведення будь-яких операцій,
контролюються дії матеріально-відповідальних осіб, своєчасне та правильне оприбуткування
матеріальних цінностей, обґрунтованість видачі матеріалів виробничим підрозділам та
іншим господарським одиницям, достовірність результатів контролю. Документи мають
забезпечити достатню впевненість у тому, що всі активи контролюються належними чином,
а всі господарські операції адекватно враховуються.
Структура первинних документів надає контрольним функціям бухгалтерського
обліку об’єктивні дані. Дослідження показали, що велика кількість документів багаторазово
передається із одного підрозділу в інший. Таким чином ускладнюється документообіг,
витрачається зайвий час на проходження документів та затримується прийняття їх до обліку.
Потрібно відмітити, що дуже важливу роль відіграє бухгалтерська служба
підприємства в процесі проведення інвентаризацій. Безперечно, суттєвим недоліком стану
інвентаризаційної роботи є те, що часто проведення інвентаризацій доручають
некомпетентним особам або таким, що зацікавлені у викривленні отриманих результатів; не
дотримується принцип раптовості, та проведення інвентаризацій здійснюється комісією в
неповному складі.
Аналіз результатів дослідження доводить, що не забезпечений належний рівень
бухгалтерського контролю. Результати дослідження показують, що в процесі перевірки
досліджуваними підприємствами своїх філій виявлені порушення організаційного та
методичного характеру. До організаційних порушень відносять незатвердження графіку
документообігу та положень про бухгалтерію; відсутність розпорядчих документів щодо
визначення кола осіб, яким надається право першого та другого підпису фінансовобухгалтерських документів та документів щодо руху окремих товарно-матеріальних
цінностей, які мають особливі правила обліку;
неукладання договорів про повну
матеріальну відповідальність з особами, які виконують операції з приймання, зберігання та
відпуску цінностей, тощо.
Типовими методичними порушеннями вважають недотримання встановленої
кореспонденції рахунків; несвоєчасне відображення в обліку окремих господарських
операцій і процесів, в результаті чого надалі вони залишаються поза контролем; списання
видатків без підтверджуючих документів; неповне або несвоєчасне оприбуткування майна та
коштів.
Проведені дослідження дозволили виявити також такі недоліки, як
порушення
вимог чинних нормативних актів щодо форм документів та повноти і правильності
заповнення їх реквізитів; застосовуваних способів внесення правомірних виправлень;
допущення помилок під час проведення у документах обчислень, підрахунків у підсумках;
безконтрольність щодо відповідності між даними синтетичного й аналітичного обліку,
Головної книги і фінансової звітності, між аналогічними показниками, наведеними у різних
формах звітів.
Таким чином, для використання можливостей по здійсненню контролю працівниками
бухгалтерії значення мають такі заходи: укомплектування штату бухгалтерів відповідного
професійного рівня; ознайомлення працівників бухгалтерії із правами щодо здійснення
контролю; розподіл контрольних функцій між працівниками відділу бухгалтерії і їх
регламентація в посадових інструкціях; визначення відповідальності за виконання функцій
контролю облікового працівника і її регламентація; закріплення за головним бухгалтером
координуючої ролі контролера у сфері бухгалтерського обліку; здійснення контролю за
виконанням планів проведення періодичних і річних інвентаризацій; узагальнення і
перегляд результатів контрольної роботи, виконаної працівниками всіх відділів.
Сучасність
передбачає
удосконалення
організації
та
методики
внутрішньогосподарського бухгалтерського контролю. На нашу думку, потрібно розробити
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для кожного працівника,
окремого проекту їх контрольних функцій. Він повинен
враховувати основну мету – підвищення якості контрольних функцій за рахунок їх
обґрунтованого розподілу і відповідальності. Кожний проект варто розглянути,
проаналізувати, а за необхідності скоригувати головним бухгалтером у разі, якщо немає
заперечень із боку начальника структурного підрозділу, оскільки саме останній несе
відповідальність за стан і ефективність контролю всередині підрозділу.
Доцільно виявити існуючі інформаційні зв’язки між підрозділами, визначити
методичні аспекти здійснення взаємного контролю, а також обґрунтувати забезпечення
єдності бази даних для вирішення завдань контролю різними відділами чи відділом із
врахуванням зв’язків між окремими завданнями контролю. Як показує практика, кроком в
посиленні дієвості й ефективності бухгалтерського контролю є залучення бухгалтерів до
проведення внутрішньогосподарського контролю, виявленні різного роду зловживань.
Недоліком є те, що працівники облікової служби не завжди володіють достатнім рівнем
знань для здійснення такої діяльності.
Таким чином, всі завдання перед бухгалтерами, неможливо розв’язати, орієнтуючись
лише на традиційний підхід до обліку, як до засобу забезпечення обліковою інформацією для
складання достовірної фінансової звітності, тому що, облік повинен бути засобом
ефективного управління та контролю, засобом забезпечення не тільки поточною
інформацією, але й прогнозною.
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МОДЕЛІ СУСПІЛЬНОГО НАГЛЯДУ ЗА АУДИТОРСЬКОЮ ДІЯЛЬНІСТЮ :
ОСОБЛИВОСТІ ПОБУДОВИ ТА ФУНКЦІОНУВАННЯ
The article presents a review of existing models of oversight of auditing activities, their strengths and
weaknesses. Reviewed the provisions of the main regulations governing the exercise of the supervision and regulation
of the audit market. Reasonably the necessity of formation of such supervision of audit activities, which would act in the
public interest and ensure the quality of auditing and auditing services.
Keywords: auditing, model audit oversight, the principles of supervising the activities of audit firms and
auditors, the value of the audit.
В статті здійснено огляд існуючих моделей нагляду за аудиторською діяльністю, визначено їх
переваги та недоліки. Розглянуто положення основних нормативних актів, які регулюють порядок здійснення
нагляду та регулювання ринку аудиторських послуг. Обґрунтовано необхідність формування такого нагляду за
аудиторською діяльність, який би діяв в інтересах суспільства та забезпечив якісний рівень проведення аудиту
та надання аудиторських послуг.
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В кожній країні світу використовуються певні моделі організації нагляду за
аудиторською діяльністю, які визначають місце аудиту в системі відносин суб’єктів
господарювання та держави, його сутність та управління ним, а також порядок проведення
аудиторських перевірок та надання аудиторських послуг.
Проблеми становлення, особливості та напрямки організації та регулювання
аудиторської діяльності в Україні та провідних країнах світу досліджувалися в наукових
працях і публікаціях таких вітчизняних вчених як: В.Д. Андрєєва, М.Т. Білухи, В.П. Бондара,
Ф.Ф. Бутинця, М.М. Василюка [1], А.М. Дзюби [2], Н.І. Дорош, А.Г. Загороднього, Д.В.
Єременка [3], Н.М. Проскуріної [4], В.С. Рудницького, Н.С. Шалімової [5], та ін. Вагомий
внесок у розкриття даної тематики зробили зарубіжні науковці: М.П. Баришніков, А.М.
Богомолов, П.І. Камишанов, Я.В. Соколов, Л.З. Шнайдерман, Р. Адамс, Р. Додж, Дж.К.
Робертсон, Ф. Дефліз, Генрі Р. Дженік та ін.
Однак, сучасні кризові явища, які охоплюють не лише національну, але і світову
економіку зумовлюють значне зростання вимог як до прозорості та достовірності фінансової
звітності, так і до її гарантів – професійних аудиторів. А це у свою чергу призводить до
виникнення дискусій щодо необхідності та раціональності саморегулювання як аудиторської
діяльності, так й аудиторської професії зокрема. Дана ситуація пояснюється виникненням
конфлікту інтересів між аудиторами та клієнтами, відсутністю стимулів до забезпечення
належної якості аудиторських послуг, низьким рівнем конкуренції між аудиторами та
аудиторськими фірмами, а також недосконалістю законодавчого регулювання аудиторської
діяльності.
З огляду на це, вважаємо, що дослідження чинних підходів до нагляду за
аудиторською діяльністю, які вироблені світовою практикою, з метою визначення найбільш
оптимальної моделі нагляду за аудиторською діяльністю в Україні, а також вимог до її
побудови та функціонування є актуальним.
В залежності від типу моделі організації аудиторської діяльності, яку обирає країна,
створюються професійні організації, державні органи регулювання та контролю в галузі
аудиту, громадські організації. Основний принцип формування відповідної моделі
ґрунтується на визначенні пріоритетності держави або професійних організацій у здійсненні
заходів з організації аудиторської діяльності, видачі дозволів на її ведення, регулюванні
діяльності суб’єктів аудиту, здійсненні контролю за їх функціонуванням, вживання заходів
притягнення до професійної відповідальності тощо.
В міжнародній практиці регулювання та нагляду за аудиторською діяльність
розроблено ряд нормативних актів, основними з яких є:
1.
Акт Сарбейнса-Окслі (SOX) (США) від 30.07.2002 р.: спрямований на
підвищення якості корпоративного управління, прозорості звітності, оцінки системи
внутрішнього контролю, забезпечення аудиторської незалежності, зниження ризику
конфлікту інтересів та ін. [6].
2.
Директива 2006/43/ЄС: визначає комплексний підхід до регулювання
аудиторської професії в країнах Європейського Союзу, зокрема щодо реєстрації,
призначення та звільнення аудиторів, їх підготовки та освіти, етичних вимог та вимог до
незалежності, забезпечення якості й нагляду, застосування стандартів аудиту та ін. [7].
3.
Директива 2014/56/ЄС: посилює вимоги щодо надання аудиторських та не
аудиторських послуг суб’єктам суспільного інтересу, встановлення вартості порогу таких
послуг, ротації аудиторів, суспільного нагляду за аудиторською діяльністю та спрямована на
створення єдиного ринку аудиторських послуг, економію витрат на проведення аудиту,
підвищення стандартів його якості тощо [8].
4.
Зелена книга «Політика аудиту: уроки, винесені з кризи» (ЄС): розглядає роль
аудиторів у посткризовий час, питання спів ставності стандартів аудиту, забезпечення якості
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аудиту для транснаціональних компаній, розмежування аудиторських та не аудиторських
послуг, а також визначає різнобічні підходи до організації аудиторського нагляду.
5.
Міжнародні стандарти контролю якості, аудиту, огляду, іншого надання
впевненості та супутніх послуг (видання 2014 року): регулюють виконання завдань з аудиту,
огляду, іншого надання впевненості та супутніх
послуг, які здійснюються відповідно до Міжнародних стандартів [9].
6.
Регламент ЄС № 537 від 16.04.2014 р. «Про особливі вимоги до обов’язкового
аудиту суб’єктів суспільного інтересу».
Поряд з цим не менш важливими питаннями, які виносяться у вищезгаданих
нормативних документах є питання забезпечення належного рівня організації нагляду за
аудиторською діяльністю та посилення ролі аудиторів у підтвердженні достовірності
фінансової звітності провідних (суспільно значущих) компаній.
Щодо національного рівня регулювання аудиторської діяльності, то у 2002 році
Технічний комітет Міжнародної організації комісій з цінних паперів (IOSCO) розробив
принципи здійснення нагляду за діяльністю аудиторських фірм та аудиторів. Дані принципи
містять чіткі вимоги до проведення аудиту та надання аудиторських послуг, а також
визначають наявність механізму:
присвоєння, відкликання кваліфікації аудиторів та підтримання належного
фахового рівня професійної компетентності;
забезпечення фактичної та офіційної аудиторської незалежності;
забезпечення органом, який діє в інтересах суспільства, нагляду за якістю та
порядком здійснення аудиторської діяльності, за збереженням незалежності аудиторів та
дотримання ними стандартів професійної етики;
забезпечення існування органу з нагляду за аудиторською діяльністю, який би
був незалежний від професійної сфери або такого, що перевіряється незалежним органом
нагляду, а функціонування якого буде здійснюватися в інтересах суспільства;
застосування контрольних, дисциплінарних заходів та санкцій до аудиторів та
аудиторських компаній відповідним органом нагляду;
забезпечення міжнародної співпраці у сфері аудиторського нагляду.
Варто також зазначити, що в рамках програми Світового банку STAREP у 2013 році
було розроблено методологічні засади імплементації кращого досвіду та положень
відповідних європейських директив з ведення обліку, здійснення корпоративного
управління, аудиту та складання звітності в країнах Східного партнерства, у т.ч. і України.
Розглянуті нормативні документи, методологічне та інституційне забезпечення
нагляду за аудиторською діяльністю є основоположними при формуванні та існуванні таких
моделей регулювання аудиторської діяльності: державної (європейської), професійної
(американської), та змішаної, а також безпосередньо моделей нагляду за цієї діяльністю.
Американська модель регулювання та нагляду за аудиторською діяльністю
передбачає саморегулювання аудиторської професії та здійснення перевірок якості аудиту за
принципом «рівний-рівного» і поширена у США, Канаді, Великій Британії, Австралії,
Болгарії. Однак, через зміну парадигми регулювання аудиторської діяльності в цих країнах
останнім часом спостерігається посилення ролі громадськості та державного нагляду за
аудиторською діяльністю.
В той час в Німеччині, Австрії, Франції, Іспанії, Ізраїлі, Польщі, Білорусії, Російській
Федерації, де переважає європейська (державна) модель регулювання та в Україні, Чехії,
Литві, Молдові (змішана модель) відбувається посилення ролі та паритетної участі в нагляді
за аудиторською діяльністю не лише держави, але й професійних спільнот бухгалтерів,
аудиторів та суспільства загалом.
Кожна із трьох моделей, звичайно, що має як свої переваги, так і недоліки. Їх
систематизація подана у таблиці 1.
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Необхідно зазначити, що незалежно від обраної моделі організації нагляду за
аудиторською діяльністю та підходу до виконання органом нагляду своїх функцій, для його
ефективного функціонування необхідне дотримання цілого ряду вимог, які можна вважати
зразковими. Орган з нагляду за аудиторською діяльністю в будь-якому випадку має
працювати тільки в інтересах суспільства, здійснювати контроль за такими ключовими
напрямками як: обсяг перевірок, доступ і зберігання робочих аудиторських документів та
іншої інформації необхідної для перевірок, і за регулюванням на результати перевірок
аудиту, а також забезпечувати скоординованість усього процесу
регулювання і нагляду за аудиторською діяльністю.
Таблиця 1
Переваги та недоліки існуючих моделей регулювання аудиторської діяльності *
Модель
Незалежна

Державна

Змішана

Переваги
- висока концентрація на виконанні чітко
визначених завдань нагляду та вищий
експертний потенціал;
забезпечення
пріоритетності
аудиторського нагляду та обмеження
відповідальності за його виконання;
гнучкість
та
залучення
висококваліфікованих фахівців через
забезпечення належного фінансування.
- мінімізація накладних витрат на
утримання органу нагляду;
- діяльність органу відбувається у
контексті
загальної
регуляторної
політики у сфері аудиту.

Недоліки
- недостатня економічність через
необхідність
підтримання
функціонування самостійного органу за
умови
залучення
кваліфікованих
фахівців.

- вплив політичної кон’юнктури,
нестабільність та плинність державних
кадрів на виконання органом своїх
функцій;
- можливість обрання членів органу не
за їхньою експертною компетентністю,
а за їхніми політичними зв’язками;
- не виключена корупційна складова у
країнах з низьким рівнем прозорості;
- необхідність захисту від коливань
фінансування з державного бюджету.
створення
органу
нагляду
у - недостатнє фокусування на питаннях
виключно аудиторського нагляду;
підпорядкуванні іншому;
розпорошення
відповідальності
- забезпечення переваг у сфері прозорості фінансової звітності та її наглядового органу.
аудиту
для
органів,
що
її
використовують;
- скорочення накладних витрат на
утримання органу нагляду.

* Складено на основі [10, С. 21]

З огляду на все вищесказане, в Україні модель нагляду за аудиторською діяльністю
повинна бути побудована і функціонувати для захисту інтересів користувачів фінансової
інформації та відповідати таким вимогам:
1) забезпечення належного та стабільного фінансування діяльності органу нагляду;
2) адекватне забезпечення висококваліфікованими кадрами, що мають
гарну репутацію та авторитет у сфері аудиту, тими чия думка має цінність для учасників
ринку;
3) незалежність органу нагляду та підтримання престижу аудиторської професії через
захищеність від політичної нестабільності та незалежного політичного впливу;
4) забезпечення підзвітності членів органу нагляду та можливості їх відкликання з
метою якісного виконання ними своїх обов’язків з урахуванням цілей суспільства і
користувачів фінансової звітності.
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Отже, з проведеного дослідження можна зробити висновок, що проблема формування
ефективної моделі реалізації суспільного нагляду за аудиторською діяльністю є досить
актуальною для усіх країн світу, а особливо тих, у яких є проблеми соціально-економічного
та політичного характеру (зокрема України). Для подальшого розвитку та ефективного
функціонування аудиторської діяльності в Україні має бути створене адекватне нормативне,
інституційне та методологічне забезпечення аудиту та аудиторських послуг з одночасним
дотриманням відповідних вимог самим органом такого нагляду та регулювання.
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ОРГАНІЗАЦІЯ УПРАВЛІНСЬКОГО ОБЛІКУ ІЗ ЗАСТОСУВАННЯМ НОВІТНІХ
ІНФОРМАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ НА ПІДПРИЄМСТВАХ РЕСТОРАННОГО
ГОСПОДАРСТВА
The article considers the newest information system of computerization of management accounting at the
enterprises of restaurant economy, which contain the standard industry forms of primary documents and reporting that
provides the basis for computerized accounting and are a prerequisite for the transfer of registration of economic
operations at a new qualitative level.
Key words: management accounting, advanced information technology, restaurant management, primary
accounting.
В статті розглянуто новітні інформаційні системи комп’ютеризації управлінського обліку на
підприємствах ресторанного господарства, які містять типові галузеві форми первинних документів та
звітності, що слугує підґрунтям для організації комп’ютерного обліку та виступають передумовою
переведення реєстрації господарських операцій на новому якісному рівні.
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Порядок організації первинного бухгалтерського обліку витрат на підприємствах
ресторанного господарства (ПРГ) здійснюється на основі сформованої системи
нормативного регулювання бухгалтерського обліку в країні. Фінансовий та управлінський
облік будуються на одному і тому ж масиві первинних даних, але містять різну
інтерпретацію і представляють різну підсумкову інформацію, в той же час ефективне
функціонування управлінського обліку можливе лише за його інформаційного взаємозв’язку
з фінансовим обліком.
Слід зазначити, що управлінський облік є організованою інформаційною системою,
яка представляє цілісний механізм обміну інформацією. Головна мета впровадження системи
управлінського обліку на ПРГ є забезпечення її керівництва максимально повною
інформацією, необхідною для ефективної роботи та своєчасного реагування на відхилення
планових показників від фактичних. Чим більше керівник ПРГ націлений на досягнення
планованого результату, тим більше виникає необхідність якісної та вчасної інформації.
В умовах глобалізації економіки ускладнюються процеси управління, як зазначає М.Т.
Білуха, виникає необхідність створення новітніх інформаційних систем в електронному
середовищі, які б повністю задовольнили вимоги управління, що обумовлює еволюцію
розвитку організації і методології обліку на науковій основі [1].
На нашу думку, під час впровадження інформаційних технологій особливу увагу
необхідно зосереджувати на проблемах ефективності комп’ютеризації обліково-аналітичного
процесу, здійснювати моніторинг інформаційної технології та визначати існуючі недоліки й
розробляти заходи по її вдосконаленню.
Важливо відзначити, що сучасний ринок інформаційних ресурсів пропонує
здійснювати комп’ютеризацію діяльності ПРГ із застосуванням численних програмних
продуктів, які відрізняються як рівнем автоматизації, так і вартістю впровадження. Тому,
задля повноцінного використання можливостей функціонування сучасних інформаційних
технологій менеджери різних рівнів повинні добре володіти організацією виробничоторгівельної діяльності, ефективно управляти економічними процесами та володіти
методами внутрішньогосподарського контролю.
Комп’ютеризація управлінського обліку на ПРГ повинна вирішувати ряд
взаємопов’язаних комплексних завдань:
- закупівля сировини (проводити аналіз наявності товарних запасів та динаміки їх
продаж з метою оперативного управління сировинною базою, а також здійснювати
обґрунтоване планування наступних придбань);
- виготовлення продукції власного виробництва (використовувати масиви
нормативно-довідкової інформації стосовно калькулювання продукції власного виробництва,
планувати й обліковувати випуск продукції, здійснювати списання запасів на виробничі
потреби);
- реалізація продукції власного виробництва та покупних товарів (управляти збутовим
процесом, проводити контроль за ходом виконання замовлень, контролювати оплату за
ними, підтримувати гнучку систему знижок, а також надавати можливості змін цін на
товарні запаси впродовж дня та здійснювати операції відмови за замовленнями).
В період глобалізації, інформаціології все більше пріоритетів, як у виробничій
діяльності підприємств ресторанного господарства, так і в забезпеченні документообігу
відводиться інформаційним технологіям. Пов'язано це з тим, що все ширше стає перелік
визначених ними завдань, так як постійно зростає обсяг та складність інформації, що
обробляється, потрібні все нові види її подання, для внутрішнього управління та
управлінського обліку.
ПРГ є досить вузькою предметною областю, що вимагає індивідуального підходу при
створенні програмного продукту, тому і продукти для даної галузі тільки починають
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створюватися. На підприємствах ресторанного господарства в експлуатації є, в основному,
лише стандартні тиражовані системи «Управлінський облік в УПП» які здійснюють
загальний, поверхневий облік витрат і калькулювання собівартості продукції, для прийняття
управлінських рішень [2, с. 152].
Слід зазначити, що достовірно оцінити ефективність інформаційних технологій та
визначити існуючі переваги від їх використання доволі складно. Цей факт може негативно
відзначитись на очікуваних результатах. При виборі системи комп’ютеризації, перш за все,
необхідно враховувати функціональність та окупність коштів на впровадження такої
системи.
Враховуючи вищевикладене, при виборі програмного забезпечення для ведення
обліку витрат та калькулювання собівартості важливо оцінити ринок програмних продуктів
та обрати ефективні засоби комп’ютеризації, які б забезпечували найкращі результати
діяльності з оптимальними витратами на впровадження інформаційних технологій. При
виборі сучасних програмних продуктів облікового процесу необхідно враховувати
технологічні особливості, широкий асортимент виробленої продукції та відповідно її
калькулювання.
Аналіз існуючих програмних продуктів, дозволяє визначити, що в зарубіжній
практиці для ведення управлінського обліку в умовах застосування новітніх інформаційних
технологій широкого розповсюдження набули такі програмні продукти: «Sallix Управління
бістро», «Sallix Управління рестораном» - комп’ютеризація Front Office, Back Office, Head
Office, 1 С: Підприємство 8. Найбільш розповсюдженою програмою для ведення
бухгалтерського обліку на підприємствах ресторанного господарства в Україні є
1С:Підприємство 8. Громадське харчування. Враховуючи специфіку підприємств
ресторанного господарства програмний продукт 1С: Підприємство 8. Громадське харчування
має можливість проведення операцій оброблення і розукомплектації, введення рецептур і
розрахунку калькуляцій страв, приготування страв і т. д. Крім того слід зазначити, що дані
про продажі з програмних продуктів: «Sallix Управління бістро», «Sallix Управління
рестораном» можуть бути безпосередньо імпортовані в 1С:Підприємство 8. Громадське
харчування [3, с. 51].
Аналіз програмних продуктів підприємств ресторанного господарства на ринку
України та зарубіжжя дозволяє дійти висновку, що однією з найбільш ефективних є
програма складського обліку на підприємствах ресторанного господарства «Store House».
Даний програмний продукт має можливості працювати з системою «R-Keeper», яка
застосовується для комп'ютеризації роботи кухні, каси і зали в ресторанах і кафе, відповідає
за роботу облікової служби на підприємствах ресторанного господарства України.
Проведене дослідження дозволяє відмітити, що «R-Keeper» є сучасною
повнофункціональною комп'ютерною системою для ефективного керування ресторанами
різної форми обслуговування.
За допомогою «R-Keeper» можливо здійснювати ведення складського обліку, обліку
робочого часу та управлінського обліку.
Програмні рішення комп’ютерної системи «R-Keeper» ґрунтуються на новітній
трирівневій клієнт-серверній архітектурі, мають можливість використовувати останні
досягнення в області апаратного забезпечення (Тоuch-screen станції). Застосовування даного
програмного продукту дозволили нам, на досліджуваному підприємстві, досягти результатів
підвищення оперативності здійснення операцій при високій надійності та забезпечення
захисту даних від несанкціонованого втручання [4, 12].
Проведений багатофакторний аналіз на досліджуваних підприємствах м. Харкова та
Харківської області дозволив знизити собівартість виробництва за рахунок ефективного
управління товаропотоками і оптимального використання людських ресурсів, оскільки це
покращує сприйняття споживачем якості обслуговування (рис. 1).
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Таким чином, можна зробити висновок, що система «Store House» являє собою
функціональний і зручний спосіб ведення електронного обліку на всьому шляху в роботі
ресторану. У програмному продукті Store House на підставі прибуткових накладних
вводиться код сировини, код товару, складаються калькуляції і технології виробництва,
визначається продажна ціна готового продукту і створення меню. Програма дозволяє
проводити цілий комплекс додаткових налаштувань: завдання послідовності та способу
нумерації документів, створення протоколу, в якому будуть фіксувати всі зміни, та інші.
Організація обліку із застосуванням новітніх інформаційних технологій на підприємствах
ресторанного господарства, потребує ще і якісного управління витратами, контролю за
виробництвом і реалізацією продукцією.
Програма «R-Keeper»
Блок 1
«Управління
реалізацією»

Блок 2
«Управління
виробництвом»

Блок 3
«Облік і планування
робочого часу»

Блок 4
«Обслуговування
клієнтів»

Функціональні можливості:
- обробка звітів для
ефективного
управління;
- графічна форма;
формування
поточного
стану
ресторану в режимі Online;
- проведення
статистичного аналізу;
- наявність підсистеми
Heand
Office,
для
управління реалізацією
з
головного
офісу
мережі;
- побудова власних
динамічних
звітів
(табличні)
з
використанням OLAPтехнології.

- облік руху товарів (надходження);
створення
калькуляційних
і
технологічних карт;
- автоматичний розрахунок собівартості
в калькуляційних картках, на підставі
наявних у системі документів за ФІФО;
- повністю комп’ютеризоване списання
продуктів і напівфабрикатів на підставі
реалізації страв з використанням або без
використання взаємозамінних продуктів
( П(С)БО 9 «Запаси», метод вибуття
ФІФО);
- багатофункціональна інвентаризація;
формування
уніфікованих,
оперативних і аналітичних звітів,
багатовимірних звітів;
- взаємодія із системою Heand Office,
призначеної
для використання в
ресторанних мережах з централізованим
управлінням;
- персональна гостьова система (повна
інформація про постійних клієнтів,
клубні карти із гнучкою системою
знижок для постійних клієнтів, ведення
депозитів
гостя,
гнучка
система
дисконтних рівнів за накопиченими
балами, система нарахування бонусів.

- складання
персональних графіків
для роботи
співробітників і
категорій з
урахуванням заданих
обмежень;
- мінімізація часу
понаднормових робіт;
- автоматичний
розрахунок часу
перерв;
- складання графіків
потреби в персоналі за
посадами на основі
даних POS;

- інтеграція
результатів
відеоспостереження;
- аналіз важливих
накопичувальних
даних;
- використання
концепції «Карта на
вихід» з певним
балансом, який
дозволяє
контролювати
продаж та
остаточний
розрахунок на виході
із закладу.

- реєстрація
співробітників через
будь-яку робочу
станцію або
спеціальний пристрій
з урахуванням
заданих обмежень.

«1 С: Бухгалтерія»

Рис. 1. Функціональні можливості програми «R-Keeper»
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В статті автором розглято особливості відображення в обліку бюджетних установ витрат зі
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Невпинний розвиток інформаційних технологій дає практично необмежені
можливості для розміщення найрізноманітніших інформаційних ресурсів та послуг на
просторах Інтернету. Безумовно, це відкриває нові горизонти для розвитку охорони здоров’я,
освіти, науки, культури та інших сфер суспільного життя. Відтак наявність у бюджетної
установи власної інтернет-сторінки стало необхідною умовою для якнайкращої реалізації її
завдань.
Більше того, з метою підвищення ефективності та прозорості діяльності органів
виконавчої влади на законодавчому рівні передбачено міністерствами, іншими центральними
та місцевими органами виконавчої влади розміщувати та постійно оновлювати інформацію
на офіційних веб-сайтах. Пряму вказівку на це містить п. 2 Порядку оприлюднення у мережі
Інтернет інформації про діяльність органів виконавчої влади [7].
За своєю сутністю веб-сайт є різновидом спеціалізованого програмного забезпечення.
На це вказує тлумачення, наведене у п. 1.3 Порядку інформаційного наповнення та
технічного забезпечення Єдиного веб-порталу органів виконавчої влади, затвердженого
спільним наказом Держкомітету інформаційної політики, телебачення і радіомовлення
України та Держкомітету зв’язку та інформатизації України від 25.11.2002р. №327/225.
У свою чергу, комп’ютерні програми згідно зі cт. 433 ЦКУ є об’єктом авторського
права і охороняються як літературні твори відповідно до Закону України “Про авторське
право і суміжні права” від 11.07.2001 р. № 2627-ІІІ та інших нормативно-правових актів. Тож
для правомірного використання у своїй діяльності комп’ютерної програми або веб-сайту як її
різновиду установі необхідно укласти договір з її розробником або розповсюджувачем.
Зокрема, підставою для розпоряджання майновими правами інтелектуальної власності є
укладення таких договорів, як (ч. 1 ст. 1107 ЦКУ): ліцензія на використання об’єкта права
інтелектуальної власності; ліцензійний договір; договір про створення за замовленням і використання об’єкта права інтелектуальної власності; договір про передання виключних
майнових прав інтелектуальної власності; інший договір щодо розпоряджання майновими
правами інтелектуальної власності [8].
Суттєво, що обов’язковою умовою укладення договорів щодо розпоряджання
майновими правами інтелектуальної власності є дотримання письмової форми. Порушення
цієї вимоги призводить до нікчемності договору і, як наслідок, останній не породжує жодних
цивільних прав та обов’язків.
Для цілей бухгалтерського обліку авторське та суміжні з ним права включаються до
складу нематеріальних активів. Однак варто пам’ятати, що нематеріальний актив згідно
вимог встановлених п. 1 розд. II НП(С)БО 122 визнається активом у разі дотримання таких
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умов: його можна ідентифікувати (може бути виділений чи відокремлений від інших
активів); існує ймовірність отримання майбутніх економічних вигід від його використання;
він має потенціал корисності; його вартість може бути достовірно визначена.
У бухгалтерському обліку нематеріальні активи визнаються як немонетарні активи,
які не мають матеріальної форми, можуть бути ідентифіковані та строк корисного
використання яких більше одного року, і жодного слова про об’єкти, які входять до складу
нематеріальних активів [5].
Існуючими розбіжностями у визначенні самого терміна спричиняються розбіжності в
тлумаченні фахівцями поняття нематеріальних активів.
П.Й. Атамас вважає, що нематеріальні активи – це затрати установи на заходи, що не
створюють матеріальних об’єктів, але тривалий час повинні приносити певну користь від їх
використання [1].
Р.Т. Джога, С.В. Свірко, Л.М. Сінельник розглядають нематеріальні активи як активи,
що не мають фізичної і/або матеріальної форми й використовуються в процесі господарської
та адміністративної діяльності установи більш як один рік [2].
Л.Г. Ловінська, Л.В. Жилкіна, О.М. Голенко стверджують, що нематеріальний актив –
немонетарний актив, який не має матеріальної форми, може бути ідентифікований
(відокремлений від підприємства) та утримується підприємством з метою використання
протягом періоду більше одного року (або одного операційного циклу, якщо він перевищує
один рік) для виробництва, торгівлі, з адміністративною метою чи з метою надання в оренду
іншим особам [3].
Із вищевикладеного можна зробити висновок, що більшість науковців розглядають
нематеріальні активи наближено до НП(С)БО в державному секторі 122 “Нематеріальні
активи” [5].
Але в цих нормативних документах при визначенні поняття не було взято до уваги,
що більша частина нематеріальних активів створюється завдяки результату творчої
діяльності людини (інтелектуального капіталу), її здобутки повинні бути захищені правами
власності автора (правами інтелектуальної власності).
У складі нематеріальних активів обліковуються придбані права на володіння,
користування та розпорядження об’єктами нематеріальних активів після їх (прав)
відчуження від колишніх власників та визначення вартості таких об’єктів.
Проте замовники веб-сайту чи то будь-якої іншої комп’ютерної програми далеко не
завжди отримують від розробника разом з відповідним об’єктом і майнові права на нього.
Тобто таке програмне забезпечення часто передається на правах користування без передачі
права володіння та розпорядження такими об’єктами. У такому разі витрати, пов’язані з його
придбанням (створенням), визнаються витратами звітного періоду, протягом якого вони були
здійснені. Причому у подальшому визнання таких витрат нематеріальним активом не
відбувається.
Отриманий у користування об’єкт нематеріальних активів згідно з абз. 2 п. 16 розд. II
Методичних рекомендацій з обліку нематеріальних активів слід обліковувати на
позабалансовому рахунку. Однак який конкретно рахунок для цього доцільно застосовувати,
нормативними документами не визначено. Найбільш підходящим для обліку таких об’єктів,
на нашу думку, є позабалансовий рахунок 01 “Орендовані необоротні активи”. Адже Планом
рахунків саме цей рахунок призначено для обліку необоротних активів, прийнятих від
сторонніх організацій в оренду або у користування. При зарахуванні на позабалансовий
облік нематеріального активу, одержаного у користування, комісія установи повинна
оцінити його виходячи з розміру винагороди, встановленого в договорі [4].
Оплату послуг зі створення web-сторінок/сайтів/порталів (за умови отримання
майнових прав власності) слід планувати та здійснювати за КЕКВ 3160 “Придбання землі та
нематеріальних активів” у відповідності до п. 7 п.п. 3.1.6 Інструкції № 333. Натомість
придбання програмного забезпечення, на яке майнові права не передаються користувачу, а
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залишаються у розробника, слід здійснювати за КЕКВ 2240 “Оплата послуг (крім
комунальних)” [6].
Порядок кореспонденції рахунків бухгалтерського обліку операцій зі створення вебсайту, його технічного обслуговування та просування відображено в таблиці 1.
Таблиця 1
Відображення в обліку операцій зі створення веб-сайту, його технічного
обслуговування та просування
№
з/п

Зміст господарської операції

Кореспонденція
субрахунків
дебет
кредит

Розробка веб-сайту
Виконано роботи із розробки веб-сайту установи
801 (802)
Перераховано кошти за виконані роботи
675
Відображено отримання прав на користування веб-сайтом
01
Послуги хостингу, реєстрація домену та технічної підтримки
Перераховано кошти за надання послуг хостингу, реєстрацію домену,
364
технічну підтримку веб-сайту
Отримано послуги (згідно з актом наданих послуг)
801 (802)
Просування (реклама) веб-сайту
Перераховано кошти за надання послуг з просування веб-сайту
364
Отримано послуги (згідно з актом наданих послуг)
801 (802)

1
2
3
4
5
6
7

675
321
321
364
321
364

Ще один важливий момент щодо обліку веб-сайтів – нарахування амортизації.
Зрозуміло, що це стосується тільки тих веб-сайтів, на які установа отримала виключні
майнові права. І за загальним правилом амортизацію на нематеріальний актив нараховують,
виходячи зі строку корисного використання, визначеного у відповідних охоронних документах. Якщо ж строк експлуатації такого об’єкта не визначено, то й нараховувати
амортизацію на нього не потрібно (п. 2 розд. IV НП(С)БО 122) [5].
Таким чином, придбання (створення) веб-сайту — це лише половина справи.
Необхідно ще подбати про хостинг сайту, реєстрацію домену та технічну підтримку
(оптимізація, просування). Водночас сьогодні все більшої популярності набуває послуга
“сайт під ключ”. Така послуга передбачає виконання повного спектру робіт зі створення
дизайну, верстки, програмування, наповнення і розміщення сайту в Інтернеті. Тобто
замовник отримує повністю готовий до використання сайт. У такому разі оплата проводиться
відразу і за розробку сайту, і за його обслуговування. Однак замовлення послуг з технічної
підтримки сайту окремо й досі не втратило своєї актуальності.
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МІСЦЕ ВНУТРІШНЬОГО КОНТРОЛЮ В ЗАБЕЗПЕЧЕННІ ЯКОСТІ ПОКАЗНИКІВ
БУХГАЛТЕРСЬКОЇ ЗВІТНОСТІ ПІДПРИЄМСТВА
The article substantiates the need for internal controls in the accounting system of the company. It is proved
that through proper monitoring system of accounting and financial reporting can be a reliable guarantee the reliability
of the financial and economic activity. A list of works for
the internal control of the enterprise and how they conduct.
Keywords: Audit, internal control, accounting, financial reporting
У статті обґрунтовано необхідність внутрішнього контролю в системі бухгалтерського обліку
підприємства. Доведено, що завдяки належному контролю система бухгалтерського обліку та фінансової
звітності може бути надійною гарантією достовірності результатів фінансово-господарської діяльності
підприємств. Запропоновано перелік робіт для служби внутрішнього контролю підприємства і порядок їх
проведення.
Ключові слова: Аудит, внутрішній контроль, бухгалтерська звітність, фінансова звітність.

Постановка проблеми. Світова фінансова криза засвідчила необхідність
об’єктивного й прозорого інформаційного забезпечення діяльності підприємств. В сучасній
ринковій економіці єдиним загально визнаним джерелом інформації про діяльність
підприємств є їх фінансова звітність, тому питання підвищення якості, прозорості та
надійності інформації, яка міститься у фінансової звітності підприємств є актуальним.
Забезпечується якість фінансової звітності як діяльністю бухгалтерської служби так й
перевіркою цієї діяльності службою контролю у вигляді внутрішнього та зовнішнього
аудиту.
В економіці України, як і в світовій економіці дедалі більшого поширення набувають
аудиторські перевірки підприємств, що є як законодавчо визначеною необхідністю, так й
внутрішньогосподарською необхідністю. Метою цих перевірок є виявлення помилок у
веденні бухгалтерського обліку, їх усунення та підтвердження якості звітності підприємства,
а також підвищення ефективності діяльності як бухгалтерського відділу зокрема, так і всього
підприємства в цілому.
Аналіз останніх досліджень і публікацій. Вітчизняні науковці й практики постійно
досліджують проблематику аудиту, в тому числі й внутрішнього аудиту. Найбільш
фундаментальні дослідження питань аудиту здійснювали такі науковці, як М.Т. Білуха, А.В.
Бодюк, В.П. Бондар, Ф.Ф. Бутинець, Я.В. Гончарук, З.В. Гуцайлюк, Н.І. Дорош, Т.М.
Ковбич, Н.М. Малюга, В.С. Рудницький, Б.Ф. Усач та ряд інших. Проте розвиток
економічних стосунків як у середині підприємства, так і його взаємодія з зовнішніми
чинниками вимагають пошуку нових методів контролю, можливих шляхів оптимізації
контрольної діяльності. Одним із таких шляхів є поєднання зусиль внутрішніх аудиторів і
зовнішнього аудиту.
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Метою статті є розробка практичних рекомендацій щодо напрямів розвитку
внутрішнього аудиту фінансової звітності та фінансових результатів діяльності підприємств.
Виклад основного матеріалу дослідження. Правовою основою здійснення
незалежної аудиторської діяльності в Україні виступає Закон України «Про аудиторську
діяльність». Стаття 3 цього Закону містить таке означення категорії аудит: «Аудит –
перевірка даних бухгалтерського обліку і показників фінансової звітності суб’єкта
господарювання з метою висловлення незалежної думки аудитора про її достовірність в усіх
суттєвих аспектах та відповідність вимогам законів України, положень (стандартів)
бухгалтерського обліку або інших правил (внутрішніх положень суб’єктів господарювання)
згідно із вимогами користувачів» [1]. Здійснивши логічне розмежування цього означення,
можна прийти до висновку про наявність у ньому двох основних моментів. Перша його
частина вказує на наявність об’єктивної основи (достовірність звітності та її відповідність
вимогам чинного законодавства). Натомість друга частина, яка передбачає можливість
використання інших правил (внутрішніх), або вимог користувачів, вносить певний
суб’єктивізм в систему оцінки фінансової звітності. Застосування вимог користувачів щодо
оцінки достовірності показників звітності дозволяє значно розширити методику оцінки й
сформувати висновок згідно тих критеріїв, які важливі для замовника аудиту (керівництва,
потенційних інвесторів, власників, працівників), проте не може виступати переконливим
свідченням загальної її достовірності. Таким чином, з цієї позиції предмет аудиту може бути
охарактеризований по різному. До слова, останнім згідно твердження ряду авторів, є
фінансова звітність підприємства і дані, сформовані в системі бухгалтерського обліку, на
яких вона ґрунтується, з точки зору їхньої достовірності. Відповідно до цього Я. В. Соколов
стверджує, що метою аудиту звітності є формування думки про достовірність кінцевого
фінансового результату та бухгалтерської звітності [2, с. 620]. Однак в умовах кризових
явищ сам факт доведення достовірності звітності на звітну дату не може служити
обґрунтуванням дійсного фінансового становища суб’єкта господарювання. Поясненням
цьому служить той факт, що показники звітності, отримані як результат відображення
інформаційних даних у системі обліку, не враховують процесів знецінення цінностей
внаслідок розвитку нових технологій чи інфляції. Таким чином в проведенні зовнішнього
аудиту є багато проблем. Проте деякі проблеми зовнішнього аудиту успішно вирішуються,
як що на підприємстві діє розвинена система внутрішнього контролю (аудиту).
У діяльності служби внутрішнього контролю повинні бути визначені та формалізовані
порядок і процедури проведення всіх форм контролю. Результати проведених службою
внутрішнього контролю дій необхідні, перш за все, для власників підприємства, які
потребують наявності об'єктивної і достовірної інформації про його діяльність як при оцінці
результатів роботи так і при розробці стратегії його подальшого розвитку, крім того вони
використовуються зовнішніми аудиторами при проведенні незалежного аудиту
підприємства. Основним напрямом діяльності служби внутрішнього контролю є перевірка
правильності ведення обліку й складання фінансовій та внутрішній звітності. Це є перевірка
як якості роботи апарату бухгалтерії так й перевірка його роботи на «шахрайство».
Проведення робіт за цим напрямом служба внутрішнього контролю підприємства
повинна проводити у певній послідовності. Пропонується наступний перелік робіт і порядок
їх проведення:
1. Перевірка додержання бухгалтерією встановленої облікової політики;
2. Перевірка правильності ведення бухгалтерського обліку;
3. Аналіз показників звітності на сумісність;
4. Виявлення протиріч та навмисних помилок в звітності.
Наведений порядок робіт з поділенням його на етапи необхідно закріпити у
відповідних внутрішніх документах підприємства щодо проведення внутрішнього контролю
порядку складання його фінансової та внутрішньої звітності.
Склад робіт на кожному з етапів включає наступні дії.
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Контроль формування фінансової звітності починається з перевірки наказу про
облікову політику. Саме відповідність ведення обліку прийнятому варіанту облікової
політики визначає, наскільки вірно, або невірно ведеться бухгалтерський облік на
підприємстві. Перевіряється як відповідність положень наказу про облікову політику діючим
положенням (стандартам) бухгалтерського обліку, так і додержання положень цього наказу
бухгалтерією.
Правильність ведення бухгалтерського обліку перевіряється послідовно, починаючі з
первинного обліку, з перевірки правильності та своєчасності оформлення первинних
документів до складання звітності.
Контроль правильності складання первинних документів слід здійснювати,
використовуючи формальну та зустрічну перевірку, перевірку за змістом та арифметичну
перевірку [3, c.113]. Перевіряється своєчасність їх складання, тобто формуються вони під час
виконання господарської операції або, якщо це не можливо, відразу після її завершення, чи –
навпаки, через декілька днів після факту здійснення господарської операції. Перевіряється
також порядок заповнення зведених бухгалтерських документів, стан синтетичного обліку та
його зв'язок з даними аналітичного обліку. Остання робота на цьому етапі – перевірка
правильності складання внутрішньої та зовнішньої (фінансової) звітності.
Якщо порядок складання звітності не визиває сумнівів, треба переходити до
наступного етапу, до більш глибокого аналізу показників звітності, тобто до аналізу
показників звітності на сумісність. Цей етап є логічним продовженням попереднього.
Особливу увагу на ньому слід приділяти перевірці взаємозв'язку показників господарської
діяльності в різних видах обліку. Важливо, щоб показники різних видів обліку доповнювали
один одного і взаємно контролювалися.
З метою оцінювання ефективності роботи підприємства звичайно використовують
показники рентабельності, фінансової стійкості, платоспроможності та ділової активності.
Проте на цьому етапі можуть використовуватися не лише показники фінансового аналізу, але
й інші показники, не лише методи фінансового аналізу, але й методи спеціального
економіко-правового аналізу, а саме: метод сполучених зіставлень, метод спеціальних
розрахункових показників, метод стереотипів [4, с.50-56].
Звичайно бухгалтери та інші працівники підприємств не схильні до скоєння злочинів.
Проте виключити таку можливість не можна, тому одним із напрямів діяльності служби
внутрішнього контролю є виявлення протиріч та навмисних помилок в звітності.
В нашої країні цей напрям діяльності контрольної служби досі не є достатньо
відпрацьованим. Тому методику роботи щодо виявлення фактів шахрайства можна
розробити на базі іноземних розробок [5, 6].
Висновки з проведеного дослідження. Таким чином, бухгалтерський облік і
фінансова звітність підприємства є найбільш проблемною ділянкою в системі контролю.
Тому:
1. Внутрішній контроль цієї ділянки робіт повинен бути регулярним процесом;
2. Він потребує правильного планування та проведення;
3. Лише завдяки належному контролю система бухгалтерського обліку та фінансової
звітності може бути надійною гарантією достовірності результатів діяльності
підприємств для максимального задоволення інформаційних потреб зовнішніх і
внутрішніх користувачів.
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В статье рассмотрен и проанализирован рост доходов государственного бюджета Республики
Казахстан. Приведена оценка фискальной эффективности национальной налоговой системы. Сделан акцент
на влияние состояния налогового администрирования на уровень конкурентоспособности налоговой системы.
Ключевые слова: налоговое администрирование, налоговая система, фискальная эффективность.

В условиях глобализации мировой экономики на отечественную систему налогового
администрирования возлагается особая ответственность. От качества и характера проведения
налогового администрирования зависит, станет ли в будущем казахстанская налоговая
система конкурентоспособной либо будет выполнять только роль фискального инструмента.
Перед выполнением оценки фискальной эффективности налоговой системы
Республики Казахстан необходимо остановится на прогнозах доходов государственного
бюджета.
С учетом предполагаемых внешних условий развития экономики и прогнозируемых
темпов развития отраслей экономики в 2016 – 2017 годах прогнозируется рост доходов
государственного бюджета (без учета трансфертов) с 6374,1 млрд. тенге в 2016 году до
6857,1 млрд. тенге в 2017 году (табл. 1).
Таблица 1
Прогноз доходов государственного бюджета (без учета трансфертов), млрд. тенге
Наименование
Доходы (без учета трансфертов)

2016 г.

2017 г.

6374,1

6857,1

налоговые поступления

6245,0

6722,1

неналоговые поступления
доходы от операций с капиталом

100,7
28,4

104,7
30,3

Примечание – составлено на основе статистических данных МФ РК

Рост доходов бюджета в основном будет обеспечиваться прогнозируемым
увеличением налоговых поступлений, которые занимают порядка 95 % в доходах
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государственного бюджета.
Увеличению налоговых поступлений будут способствовать прогнозируемый рост
экономики, рост импорта товаров, увеличение производства в отраслях, в том числе с учетом
ввода новых производств в рамках реализации инвестиционных проектов Карты
индустриализации.
С учетом привлечения гарантированного трансферта из Национального фонда в
размере 1702,0 млрд. тенге в 2016 – 2017 годах и целевых трансфертов общий объем
поступлений в государственный бюджет прогнозируется с ростом с8453,5млрд. тенге в
2016 году до 8564,0 млрд. тенге в 2017 году (рис. 1).

Рис. 1. Прогноз поступлений в государственный бюджет, млрд. тенге
Примечание – составлено на основе статистических данных МФ РК

Исходя из прогнозируемых поступлений и планируемого снижения дефицита,
предполагается увеличение расходов государственного бюджета с 9513,0 млрд. тенге в
2016 году до 9536,5 млрд. тенге в 2017 году (рис. 2).

Рис. 2. Прогноз показателей государственного бюджета, млрд. тенге
Примечание – составлено на основе статистических данных МФ РК

С учетом ожидаемых объемов добычи нефти, прогнозных параметров по мировой
цене на нефть Brent, расчетного обменного курса доллара США, поступления прямых
налогов от предприятий нефтяного сектора в Национальный фонд в 2016 году
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прогнозируются в объеме 2914,5 млрд. тенге, в 2017 году – 2913,3 млрд. тенге [1].
Главным результатом функционирования механизма налогового администрирования
является поступление налоговых платежей в бюджеты всех уровней страны. Своевременное
обеспечение налоговых поступлений в бюджет — это основная задача механизма налогового
администрирования [2].
Данный механизм обеспечивает своевременное администрирование налоговых
отношений, в их числе надлежащий учет налогоплательщиков, процессов и объектов
налогообложения, оформление налоговых деклараций и других документов, предоставление
разъяснений налогового законодательства [3. С. 93], проведение консультаций по его
пониманию и применению.
Универсальным показателем оценки эффективности налогового администрирования
является фискальная эффективность налоговой системы, так как все операции
осущестляемые при помощи механизма налогового администрирования, направлены на то,
чтобы в результате налогообложения обеспечивались надлежащие поступлениеналогов при
определенно допустимых затратах. Чем выше степень реализации фискального потенциала
и эффективность налогового администрирования, тем выше будет общая фискальная
эффективность [4].
Согласно республиканскому бюджету Республики Казахстан на период с 2011 по 2015
года в качестве расходов по налоговому администрированию были включены следующие
статьи как: модернизация информационных систем налоговых органов, связанных с
изменением налогового законодательства; реформирование системы налогового
администрирования; строительство центров приема и обработки информации налоговых
органов; создание интегрированной автоматизированной информационной системы «еМинфин»; создание информационной системы «Электронные счета фактуры».
Фискальная эффективность (ФЭ) налоговой системы страны количественно
оценивается как отношение абсолютного объема налоговых поступлений к расходам на
налоговое администрирование [5]:
ФЭ = ОНП / РА,
(1)
где ФЭ – фискальная эффективность;
ОНП – объем налоговых поступлений (фискальная результативность);
РА – расходы на администрирование (в целом по налоговой системе).
Показатель фискальной эффективности показывает, какой объем фискальных
поступлений (в целом по налоговой системе) страна получает с единицы израсходованных
денежных ресурсов.
В таблице 2 авторами представлен расчет фискальной эффективности налоговой
системы за период 2011−2015 гг., исходя из общего объема налоговых поступлений
в бюджеты всех уровней и расходов на содержание органов государственных доходов РК,
в соответствии с формулой 1.
Таблица 2
Показатели фискальной эффективности налоговой системы РК, млн тг.

2011
2012
2013

Налоговые доходы
консолидированного бюджета
2 934 895657
3 221 081 115
3 504 856 329

Расходы на налоговое
администрирование
6 331 424
8 987 783
5 655 458

Фискальная
эффективность
463,5
358,3
619,7

2014
2015

3 813 306 986
4 244 269 462

2 906 731
5 980 789

1311,8
709,6

Год

Примечание – составлено на основе [6]

Фискальная эффективность (показатель фискальной эффективности) получился
достаточно высокой. Нормой считается фискальная эффективность налоговой системы на
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уровне 60−80 ден. ед./ден. ед. В нашем расчете данный показатель был увеличен в результате
повышения объема налоговых поступлений и снижения затрат на содержание органов
государственных доходов.Однако, фискальная эффективность налоговой системы может
колебаться в зависимости от изменений макроэкономических условий.
На современном этапе развития экономики в целом и системы налогообложения
в частности налоговое администрирование рассматривается, главным образом, в качестве
потенциального резерва снижения налоговой нагрузки, основы повышения собираемости
налогов, а также основы развития международных экономических процессов [7. С. 14].
Такие цели и задачи налоговой политики государства, как выравнивание условий
налогообложения, снижение общего налогового бремени, упрощение налоговой системы,
устранение противоречий налогового законодательства, не воплощены в реальности, что
связано с адаптацией в нашей стране западных моделей налоговых систем [8].
Таким образом, показатель фискальной эффективности получился достаточно
высоким что является подтверждением повышения уровня конкурентоспособности
экономики Казахстана и жизни населения страны, и этот факт, на наш взгляд, будет
способствовать повышению эффективности функционирования существующей системы
налогового администрирования в Республике Казахстан и его дальнейшему развитию.
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На підставі узагальнення теоретичних основ та практичних аспектів управління фінансовою
безпекою запропоновано модель фінансово-економічного механізму управління забезпеченням фінансової
безпеки підприємства з урахуванням концепції стратегічного управління фінансовою безпекою підприємств
торгівлі
Ключові слова: фінансово-економічний, механізм, фінансова безпека, забезпечення, управління, стратегія.

Питання фінансової безпеки підприємств стали предметом досліджень вітчизняних
вчених відносно недавно – в середині 90-х років ХХ століття. На початковому етапі
фінансову безпеку досліджували переважно на макрорівні – на рівні держави, але поступово
стало зрозумілим, що фінансова безпека держави базується на фінансовій безпеці суб’єктів
господарювання.
Здатність підприємства до стабільного стійкого розвитку визначається ступенем
захисту від внутрішніх і зовнішніх загроз, який дозволяє адекватно реагувати на зміни у
середовищі функціонування, характеризуючи рівень його фінансової захищеності. Отже,
стійкий розвиток підприємства неможливий без наявності надійної системи його фінансової
безпеки.
В сучасних умовах нестабільності економічної системи кожне підприємство повинно
створювати сприятливі умови для забезпечення належного рівня своєї фінансової безпеки,
що дає можливість розробляти та впроваджувати самостійну фінансову стратегію,
підтримувати достатній рівень конкурентоспроможності у ринкових умовах. Важливе
значення при цьому набуває управління забезпеченням фінансової безпеки підприємства, яке
базується на чіткому функціонуванні певного фінансово-економічного механізму, який в
системі управління підприємством є найбільш важливим її елементом.
Проблеми управління забезпеченням фінансової безпеки підприємств досліджували у
своїх працях такі вітчизняні та зарубіжні вчені як: Амосов О.Ю., Ареф’єва О.В.,
Барановський О.І., Бердар М.М., Бланк І.О., Горячева К.С., Журавка О.С., Загорельська Т.Ю.,
Єпіфанов А.О., Єрмошенко М.М., Кім Ю.Г., Кириченко О.А., Козак Л.С., Кракос Ю.Б.,
Кудрицька Ж.В., Кузенко Т.Б., Куцик В.І., Папєхін Р.С., Пономаренко О.Е., Разгон Р.О.,
Реверчук Н.Й., Чібісова І.В. та інші. Незважаючи на значну кількість наукових праць,
залишаються актуальними питання функціонування фінансово-економічного механізму
управління забезпеченням фінансової безпеки підприємства, що потребує подальших
досліджень, оскільки не існує єдиного підходу до вирішення цієї проблеми.
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Спираючись на останні розробки в галузі фінансової безпеки можна погодитися з
думкою вітчизняних вчених, що фінансова безпека підприємства є складним економічним
явищем, на яке впливають фінансові інтереси підприємства, відповідні їм завдання та методи
управління, а також фінансова стратегія, якої дотримується підприємство в динаміці.
Узагальнення існуючих наукових підходів дозволило нам визначити фінансову
безпеку підприємства як стан фінансової системи підприємства, при якому, завдяки
ефективному управлінню фінансовими ресурсами, забезпечується його стабільний розвиток,
нейтралізація фінансових ризиків та загроз, узгодженість фінансових інтересів та реалізація
стратегічних цілей діяльності (результати досліджень бюджетної теми кафедри фінансів,
аналізу та страхування ХДУХТ «Управління фінансовою безпекою підприємств торгівлі» №
03-15-16 Б, номер держреєстрації 0114U006526).
Збільшення кількості ризиків в умовах нестабільності економіки, що загрожують
підприємству, а також потреба у зменшенні негативного впливу на функціонування
підприємства з боку зовнішніх і внутрішніх загроз зумовлюють необхідність управління
фінансовою безпекою.
Управління фінансовою безпекою підприємства представляє собою систему
принципів і методів розробки та реалізації управлінських рішень, пов’язаних з
забезпеченням захисту його пріоритетних фінансових інтересів від зовнішніх та внутрішніх
загроз [1].
Процес управління фінансовою безпекою підприємства базується на розробці та
реалізації певного механізму її забезпечення, який є частиною фінансово-економічного
механізму підприємства.
Фінансово-економічний механізм підприємства – це частина господарського
механізму, що включає сукупність фінансових і економічних методів, способів, інструментів
і важелів, через які здійснюється регулювання фінансово-економічних процесів і відносин з
метою ефективного впливу на кінцеві результати діяльності підприємства [2].
Як зазначалося раніше, в економіці для опису дії різноманітних явищ та процесів
широко використовується категорія «механізм».
Слово «механізм» запозичене з грецької мови й перекладається як «знаряддя,
машина». Сьогодні у тлумачному словнику української мови присутні наступні основні
значення:
1. Механізм (основа більшості машин) – система рухомих ланок або деталей, що
призначена для передачі чи перетворення (відтворення) руху. Застосовується в
різноманітних технічних об’єктах.
2. Механізм (принцип) у переносному значенні – 1) система функціонування будьчого (наприклад, виконавчий механізм); 2) сукупність проміжних станів чи процесів будьяких явищ (механізм хімічної реакції, ротаційний механізм (хімія, механіка), економічний
механізм, фінансовий механізм) [3].
Розглядаючи дефініцію «механізм», заслуговує на увагу ґрунтовне дослідження,
проведене С.В. Рудницьким, якій систематизував різні підходи до визначення цього поняття,
а саме:
 послідовність етапів і комплекс способів (так, механізм вироблення менеджменту
цілей – це послідовність етапів розробки основних цілей управління та комплекс способів їх
вироблення);
 послідовність етапів та комплекс методів (так, механізм ціноутворення –
послідовність різних етапів формування цін, а також комплекс методів, які при цьому
застосовуються);
 комплекс заходів і послідовність їх використання;
 послідовність процесів, етапів, процедур та інструментів (так, механізм
банкрутства – це послідовність процесів і етапів, відповідних процедур та інструментів від
початку боргової неспроможності підприємства до його ліквідації або санації та
204

реструктуризації, причому процес розкладається на етапи, а етапи включають певні
процедури, кожна з яких обумовлює наступний етап);
 механізм (господарський) – спосіб організації і управління виробництвом із
властивими йому формами, методами і засобами (не розділяють процесуальних і змістовних
складових);
 інструменти, засоби й інститути;
 суб’єкти, система і засоби (так, механізм залучення інвестицій включає суб’єкти
господарювання, систему планування та прогнозування залучення інвестицій, сукупність
засобів зі збільшення і використання грошових засобів);
 методи, важелі й інструменти (складовими організаційно-економічного механізму
регулювання регіонального розвитку є нормативні, прямі, опосередковані методи,
адміністративні і економічні важелі, а також інструменти у вигляді цільових програм,
трансферів, кредитів та податків);
 структура і комплекс форм і методів чи врешті, просто способи (механізм викупу
акцій – способи вилучення акцій з обігу) [4].
Спираючись на викладене вище, можна зробити висновок, що економічна етимологія
поняття «механізм» полягає у функціонуванні цілісної системи економіки або розглядається
як сукупність проміжних станів чи процесів будь-яких економічних явищ.
У свою чергу, сутність механізму управління розкривається через поєднання понять
«механізм» та «управління». Таке узагальнення дає можливість зробити висновок, що під
механізмом управління підприємством слід розуміти цілеспрямовану сукупність дій, які
базуються на концептуальних принципах його функціонування, цілях і функціях, з
використанням відповідних методів та інструментів управління, спрямованих на
забезпечення стабільного гармонічного розвитку підприємства у теперішній час та
стратегічній перспективи.
Звертає на себе увагу факт, що економісти часто вживають категорію механізм зі
сполученнями «фінансово-організаційний» чи «організаційно-економічний». На нашу думку,
розглядаючи механізм управління фінансовою безпекою підприємства, доцільним є
використання поняття фінансово-економічного механізму.
Фінансово-економічний механізм управління підприємством поєднує в собі два
структурних елементи – фінансовий та економічний механізми. Фінансовий механізм
передбачає використання фінансових принципів, методів, важелів та інструментів організації
руху фінансових ресурсів, оптимізації вартісних пропорцій, що створюються в результаті
розподілу ресурсів, а економічний є складовим елементом господарського механізму, що
базується на використанні економічних стимулів та важелів в діяльності підприємства. Їхня
єдність дозволяє більш ефективно управляти підприємством.
Фінансово-економічний механізм управління фінансовою безпекою підприємства як
складова механізму управління підприємством у науковій літературі розглядається як
сукупність управлінських, економічних, фінансових способів гармонізації інтересів
підприємства з інтересами суб’єктів зовнішнього середовища. Кінцевим результатом дії
зазначеного механізму є вплив на процес розробки та реалізації управлінських рішень щодо
захисту фінансових інтересів підприємства з урахуванням особливостей його діяльності, що
забезпечує зростання ринкової вартості підприємства та максимізацію отриманого ним
прибутку [5, 6].
Під механізмом забезпечення фінансової безпеки підприємства розуміють сукупність
чітко визначених дій зі створення надійних умов гарантування його захисту від негативного
впливу внутрішніх і зовнішніх загроз. Ці дії можуть містити в собі сукупність
організаційних, фінансових і правових засобів впливу з боку суб’єктів управління фінансами
підприємства, спрямованих на своєчасне виявлення, попередження, нейтралізацію та
ліквідацію загроз фінансовій безпеці даного суб’єкта підприємництва [7]. Тобто, механізм
управління забезпеченням фінансової безпеки підприємства передбачає вплив суб’єктів
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СИСТЕМА УПРАВЛІННЯ ПІДПРИЄМСТВОМ ТОРГІВЛІ
МЕХАНІЗМ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ
ФІНАНСОВОЇ БЕЗПЕКИ ПІДПРИЄМСТВА
Суб’єкти

Об’єкти

Власники, керівники,
обліково-аналітичні
підрозділи, служба безпеки

Фінансові ресурси;
Фінансові ризики;
Фінансові загрози

Інформаційно-організаційний блок
Елементи механізму

Система забезпечення

Принципи;
Функції;
Методи; Важелі;
Інструменти

Організаційне;
Інформаційно-аналітичне;
Нормативно-правове;
Програмно-технічне

Функціонально-аналітичний блок
Діагностика фінансової безпеки підприємства та оцінка управління
безпекою
Ідентифікація ризиків та загроз
Формування концепції стратегічного управління фінансовою безпекою
підприємства
Обґрунтування та реалізація стратегії управління фінансовою безпекою
підприємства

Контрольно-моніторинговий блок
Контроль та моніторинг
процесу реалізації
стратегії

Оцінка ефективності
стратегії управління
фінансовою безпекою

Коригування стратегії

Рис. 1. Модель фінансово-економічного механізму управління забезпеченням
фінансової безпеки підприємства з урахуванням концепції стратегічного управління
фінансовою безпекою підприємств торгівлі
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фінансової безпеки на об’єкт – фінансову діяльність підприємства, що перш за все впливає
на стан його фінансових ресурсів з урахуванням дії фінансових ризиків та фінансових загроз.
Таким чином, фінансово-економічний механізм управління забезпеченням фінансової
безпеки підприємства є складовою частиною комплексної системи управління
підприємством та безумовно найбільш важливою її компонентою, дія якої спрямована на:
 сприяння
стабільному
функціонуванню,
підвищенню
ефективності
і
конкурентоспроможності підприємства;
 формування та посилення його фінансово-економічного потенціалу із одночасним
створенням системи захисту від зовнішніх та внутрішніх загроз.
Дослідження теоретичних основ та практичних аспектів управління фінансовою
безпекою дозволило нам запропонувати модель фінансово-економічного механізму
управління забезпеченням фінансової безпеки підприємства з урахуванням концепції
стратегічного управління фінансовою безпекою підприємств торгівлі (рис. 1).
До основних складових фінансово-економічного механізму управління забезпеченням
фінансової безпеки підприємства, й зокрема на нашу думку, слід віднести три блоки:
 інформаційно-організаційний блок;
 функціонально-аналітичний блок;
 контрольно-моніторинговий блок
До інформаційно-організаційного блоку входять елементи механізму забезпечення
фінансової безпеки підприємства, до яких відносяться:
- принципи, функції, методи, важелі та інструменти управління фінансовою
безпекою підприємства;
- система забезпечення, яка складається з організаційного, інформаційноаналітичного, нормативно-правового та програмно-технічного забезпечення.
Другий блок – функціонально-аналітичний – дозволяє згрупувати елементи, що
призначені діагностувати фінансову безпеку підприємства та здійснювати оцінку управління
безпекою. Проводити на підставі отриманих даних ідентифікацію ризиків та загроз. Для
нейтралізації останніх здійснювати формування концепції стратегічного управління
фінансовою безпекою підприємства, а також проводити обґрунтування обраної стратегії та
аналіз щодо її реалізації в систему управління фінансовою безпекою підприємства.
Контрольно-моніторинговий блок відповідає за контроль та моніторинг процесу
впровадження стратегії управління фінансовою безпекою підприємства та її коригування на
підставі оцінки ефективності стратегії управління фінансовою безпекою.
Що стосується останнього – контрольно-моніторингового блоку – то особливу увагу
слід звернути на моніторинг процесу реалізації стратегії.
Моніторинг реалізації стратегії управління фінансовою безпекою підприємства є
управлінським процесом, спрямованим на постійне отримання даних, обробку та аналіз
інформації про досягнуті показники щодо поточного стану реалізації стратегії і,
забезпечення цією інформацією всіх зацікавлених сторін та корегування окремих
операційних завдань, програм, проектів чи заходів, залучення та перерозподіл ресурсів або
припинення виконання.
Особливу увагу в системі управління фінансовою безпекою підприємства слід
приділяти оцінці ефективності стратегії управління фінансовою безпекою. Розробка
фінансової стратегії на торговельному підприємстві за найбільш важливими аспектами його
діяльності дозволяє приймати ефективні управлінські рішення, пов’язані з управлінням
забезпеченням фінансової безпеки. За результатами проведеної оцінки фінансова стратегія
або приймається до реалізації або відбувається її коригування за визначеними критеріями.
Підсумовуючи, можна зазначити, що під механізмом управління підприємством слід
розуміти цілеспрямовану сукупність дій, які базуються на концептуальних принципах його
функціонування, цілях і функціях, з використанням відповідних методів та інструментів
управління, спрямованих на забезпечення стабільного гармонічного розвитку підприємства у
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теперішній час та стратегічній перспективи.
Фінансово-економічний механізм управління забезпеченням фінансової безпеки
підприємства є складовою частиною комплексної системи управління підприємством та
безумовно найбільш важливою її компонентою, дія якої спрямована на сприяння
стабільному функціонуванню, підвищенню ефективності і конкурентоспроможності
підприємства, формування та посилення його фінансово-економічного потенціалу із
одночасним створенням системи захисту від зовнішніх та внутрішніх загроз.
Відповідно до запропонованого фінансово-економічного механізму управління
забезпеченням фінансової безпеки підприємства напрямки подальших досліджень буде
зорієнтовано на розробку стратегії управління фінансовою безпекою торговельного
підприємства та обґрунтування критеріїв оцінки її ефективності.
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MIGRATION LANDSCAPE. MIGRATION FLOWS AND THEIR
REGIONALISATION
The migration and the other forms of mobility and their intensive development within the European Union in
today's stage have become a new migration zone. The regional dimension of migration processes is particularly
important given the existing large national differences in an international level, regarding the institutional frameworks,
the economic relations, the potential and the opportunities for an adequate reference to the migration processes in
modern Europe.
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The early 20th century was characterized by increasing the general mobility of the
population, a manifestation of its new varieties. Sharply rose the temporary move from one country
to another, making the countries in the EU region in a new migration zone. This move to the
description of which more fits the definition of "flow", "mobility", "migration chain", or "numbers
of migrants" and "integration", allows the residents of Eastern Europe to gradually include the
existence of new migration processes and seek their place in the West. EU enlargement to the east
over the last decade is another crucial turning point in the fate of those countries that have a
significant impact on European migration landscape. (1)
The historical retrospective shows that the countries of Central and Eastern Europe were
regions from which a significant percentage of the population has gone to another country. From the
middle of the XIX-th century this region has been left by tens of millions, largely migrated to North
America. After the democratic changes and the sharp deterioration in the socio-economic
developments, this trend has been increasing mainly towards the Western Europe.
The most powerful becomes the exodus from the countries of the former Soviet republics.
About 3.8 million people enrolled primarily in three countries - Germany, Israel and the United
States left this region. The movement of emigrants to Western Europe continues today. (2)
The emigration from Central and Eastern Europe is characterized by two features. First, it
has mainly ethnic or ethno-cultural basis. Residents of Poland and Romania, moved to the mid 90s
in Germany, in their the vast majority are ethnic Germans, while the ones, immigrated to Hungary ethnic Hungarians. The second characteristic of modern emigration is the fact that the departures do
not interrupt full ties with their homeland. They construct for themselves an especially space,
uniting for them the country, the new one and the old one, creating among them the development of
personal and professional relationships.
In the recent decades between Eastern and Western Europe there has also emerged other
migratory flows having a diverse and a variable nature. Streams of tourists, students, professionals,
citizens, directed to the western countries arriving for a relatively long period of time and other
legal grounds.
Moving them within the European Union is facilitated by a visa waiver for short-term travel
for citizens (for Bulgaria this is the December 2000 year.) A common practice during this period
there became the trip to the Western countries usually the neighborly ones.
The Polish people travel to Germany, Finland, Austria, France, Italy, Sweden. Many Czechs
and Slovaks work in Bavaria, Austria and Italy; Russians and Estonians - in Finland, Bulgarians in
Greece and so on. In its report on the 2001, the Organisation for Economic Cooperation and
Development noted that the illegal immigration from Eastern and Central Europe to the European
Union "does not point decrease." (3) It is evidently that both the legal and the illegal migration has
begun long before the EU enlargement to the east. If the migrants of all kinds in the late 90s can be
summed, the undisputed leader is Germany. It accepted more than three million ethnic Germans
(late 80-ies.), but also realized a series of special migration programs. In France, the number of

migrants from the eastern parts of Europe between the two wars were substantial, and later, at the
end of the cold war, extremely minor, in the early 2000 again began to grow.
The impact of migration on the financial sector is also significant. A study conducted in
Bulgaria in June 1999, shows that approximately 10% of the population receive a cash aid from
relatives abroad. According to the experts` assessment, the total amount of these transfers represent
over 200 million per year. (4)
Migration and other forms of mobility are also being increased within the countries of
Central and Eastern Europe: this territory since the beginning of 1990 became a new migration
zone. (5) From the 200 thousand of aliens located in Czech Republic in the year 2000, a quarter are
Ukrainians, Slovaks and Russians. (6) From the 130 thousand of foreigners in Hungary, more than
one-third are Romanians, 12% - Ukrainians, Slovaks and Russians. Migration in Central and
Eastern Europe is also impressive and has been constantly growing. This appears to be a new key
feature of migration since the late 90s.
Here we can treat and refer to various other phenomena such as the return of exiles,
repatriation of persons belonging to different ethnic minority groups, a partially return to their
native places and so on. In many countries these migration processes have as a consequence a
positive balance, as for example in Hungary, the Czech Republic and others.
The regional character of migration is determined by the so-called commercial tourism:
between Germany and Poland, Bulgaria and Greece, Turkey and other neighboring countries.
During the 90s, this "suitcase" trade even became a source of economic upsurge of the cross-border
regions.
With the EU enlargement and the accession of new states-members, some difficulties from a
different and new nature arose and posed new problems that radically alter the migratory landscape.
With the opening of borders there arises a concern from the destabilization of the labor markets and
a lack of control over the migration flows. Many EU countries have said back in 2002 that they
would not hinder the movement of labor from the Eastern Europe. Others, particularly as Germany,
England and Austria, require the free movement of labor to have a transitional period. A number of
objective factors, including also the high unemployment in the new Member States, led to the
movement of a significant proportion of the working population to other European countries.
Accordingly, this causes a certain tension on a regional level. At the same time a Europe-wide
destabilization of the labor markets apparently had not been allowed. (7) As is seen, a significant
portion of migrants from Eastern Europe find their place in the labor market in the EU and does not
cause intense influx of new migrant flows. At the same time the countries of Central and Eastern
Europe quickly enough can no longer be a source of labor, as in the medium term, the whole Europe
will face the problem of lack of manpower due to the aging population.
Another concerning cause, this is the management of the migration flows. Under the
Amsterdam Treaty, Europe is bound to become a "territory of freedom, safety and rights." The
growth of migratory flows in central Europe currently generates some problems, but at the same
time contributes to the emergence of numerous affiliate links within the Union.
Much remains to be done in the way of the regional integration and cooperation, especially
in the difficult economic and political situation, caused by the mass migration flows over the past
five years outside the European continent.
The modern migration processes and their consequences in the period 2010-2016.
legitimately are imposed as one of the central squares of the current policy in the European Union.
Migration is a topic that, par excellence, is among the key topics in the era of globalization and this
makes it a challenge requiring conceptual solutions at all levels - from strategic to local level. In this
sense, the EU is unlikely to be able to put all the aspects of migration under control. More realistic
would be the things through moderating its control, to derive maximum benefit from it, avoiding
its` negatives . To be able to cope with this difficulty, the EU should develop long-term plans that
are consistent with current developments in Member States. However, they are not at all rosy: most
European countries are forced to grapple with increasingly drastic demographic declines, although
some of them are subject to permanent migration waves. It is expected, for example, to 2060, that
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the population of Germany will decrease from 82 to 65 million inhabitants, while maintaining the
current pace of migration to the country. In 2008 in the EU lived 495 million people, the ratio of
workers and pensioners this year is 4 to 1. In 2060, however, it is expected to drop to 2 to 1. This
puts the polititions before as it seems, a problem which is impossible to be solved: how to maintain
the functioning of the countries where people are already exhausted. Only till the 2020, the
European economies will need additional 16 million skilled workers. Yes, certainly, migration is a
major part of the solution. But is it the only one? (9)
The lack of an adequate policy and adequate reforms could turn Europe into a sinking in a
chaos multicultural gerontocracy.
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The article analyzes the structural geopolitical changes taken place in the world at the turn of the 20th and
21st centuries connected with the formation, development and functioning of the new states. The author gives examples
of explanatory models of state formation, also reveals these process peculiarities within modern time and designates
political risks associated with the emergence of the new states. In article it is given the estimation of a role state
formation process in modern world political processes.
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Анализируются структурные геополитические изменения, произошедшие в мире на рубеже XX-XXI вв.,
связанные с образованием, развитием и функционированием новых государств. Автор приводит примеры
объединительных моделей государствообразования, а также показывает особенности данных процессов на
современном этапе общественного развития и выявляет политические риски, связанные с образованием новых
государств. В статье представлена оценка роли государствообразования в политических процессах
современного мира.
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Процесс государствообразования является одним из самых сложных процессов,
протекающих в политическом пространстве, и важнейшей составляющей политического
развития, как на ранних этапах истории человечества, так и в современном мире. Под
политическим процессом понимается форма функционирования политической системы
общества, характеризующая ее изменение в пространстве и времени; некая совокупная
деятельность субъектов политики, обеспечивающая функционирование и развитие
политической системы. Политическое развитие, в свою очередь, предполагает
последовательную смену качественных состояний политической системы в целом и ее
отдельных составных частей.
По справедливому замечанию немецкого социолога, основоположника геополитики
Ф. Ратцеля, «государство возникает там, где все общество объединяется во имя целей,
которые являются лишь целями всего общества и могут быть достигнуты лишь благодаря
общим усилиям в течение определенного времени» [Цит. по: 2, с. 33]. Новейший
(современный) этап процесса государствообразования охватывает события XX – начала
XXI вв. и характеризуется многообразием предпосылок и условий возникновения новых
государств. Наиболее распространенной формой процесса государствообразования
выступает сецессия, которая в политико-территориальном смысле является одной из форм
сепаратизма и представляет собой «социально-политическое явление, включающее не только
процедуры отделения и выхода из состава государства какой-либо его части, но и процессы
создания нового государственного образования» [1, с. 201]. Примерами успешных сецессий,
приведшими к образованию новых государств, в политической практике последнего
десятилетия XX в. являются распад СССР (15 государств) и Югославии (6 государств), а
вначале XXI в. – отделение Южного Судана. Однако даже положительный по результатам
сецессионный опыт практически всегда сопряжен с т. н. «феноменом самоопределившихся
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(непризнанных) государств» (в постъюгославском Косово и постсоветских Абхазии,
Нагорном Карабахе, Приднестровье, Южной Осетии), а также кровопролитными войнами за
независимость как средством по достижению суверенитета (как в названных образованиях,
так и, например, в «благополучно» признанном Южном Судане).
Но справедливости ради необходимо отметить возможность мирной сецессии,
которая в политической практике представлена разделением в 1993 г. чехословацкой
социалистической федерации на два государства – Чехию и Словакию, вошедшим в историю
как «бархатный развод». Особенность сецессионного процесса, имевшего место в
Чехословакии, заключается в том, что его основой является не столько характерное для зон
распространения сецессии этническое противостояние населения (чехи – словаки), сколько
конфликт национальных элит, которые сумели «договориться» о политическом расставании
друг с другом.
Конечно, сецессионные процессы среди предпосылок возникновения новых
государств лидируют, но отнюдь не являются единственными. В современном мире в основе
процесса государствообразования представлены и объединительные тенденции.
Как промежуточное состояние на пути достижения международно-правового
признания многие самоопределившиеся народы выбирают такую форму политической
организации как ассоциированное государство – т. е. государство, добровольно передавшее
другому государству часть своего суверенитета (чаще всего полномочия по обеспечению
обороны и осуществлению внешнеполитических связей, полномочия по организации
денежного обращения) [1, с. 68]. Наиболее ярким примером ассоциированного государства
справедливо считается Новая Каледония – расположенное в Тихом океане особое
административно-территориальное образование Франции. С точки зрения процесса
государствообразования определенный интерес вызывают референдумы по вопросу
самоопределения Новой Каледонии.
28 июня 1988 г. в соответствии с Матиньонскими соглашениями состоялся первый
референдум по самоопределению Новой Каледонии, в ходе которого «большинство
избирателей (80 %), правда, при невысокой явке (36,9 %) одобрило проект закона,
содержащего законодательные и подготовительные положения к самоопределению Новой
Каледонии» [4, с. 170]. 8 ноября 1998 г. в соответствии c Соглашением Нумеа,
определившим на последующие двадцать лет рамки процесса развития политического
устройства Новой Каледонии, состоялся второй референдум по самоопределению Новой
Каледонии (результат – отрицательный: большинство избирателей проголосовали за
сохранение статуса заморской территории Франции), однако, «по результатам народного
голосования в Конституцию Франции вносятся поправки о положении Новой Каледонии и в
связи с этим о восстановлении раздела о Французском Сообществе» [4, с. 212]. Жители
Новой Каледонии имеют возможность определиться с будущим статусом своей страны на
новом референдуме, который состоится до 2018 г. Об этом «во время визита на острова в
ноябре 2014 г. заявил президент Франции Ф. Олланд» [5].
Взаимодействие Франции и Новой Каледонии в рамках «ассоциированного
содружества» представляют собой модель международных отношений нового типа,
складывающихся в условиях глобализации, для которой характерны доминирующее влияние
постиндустриального общества и мультикультурализм как принцип разрешения
межэтнических конфликтов.
В политической истории конца XX – начала XXI вв. как пример объединительного
процесса имеет место быть и фузия – «временная переходная форма, представляющая собой
слияние в одно государство двух или нескольких государств, населенных одним этносом,
которые ранее входили в единое государство» [1, с. 279]. Например, произошедшее в 1990 г.
объединение ФРГ и ГДР, а также Южного и Северного Йемена.
Планы расчленения Германии на ряд мелких государственных образований с целью
ослабления немецкого государства и исключения с его стороны возможной военной угрозы в
будущем обсуждаются союзниками по антигитлеровской коалиции и во время, и после
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Второй мировой войны, сразу по окончании которой Германия была разделена на четыре
зоны оккупации. Первое время такое разделение на целостность Германии практически не
влияло, более того, союзники по отношению к ней договорились проводить согласованную
единую политику, основу которой составляли т. н. «четыре “Д”», включающие
демилитаризацию, денацификацию, демократизацию и демонополизацию. Однако со
временем подходы бывших союзников к решению вопроса о дальнейшей судьбе немецкого
государства заметно меняются: СССР продолжает выступать за реализацию достигнутых
соглашений по сохранению Германии в качестве единой и нейтральной страны, западные
державы в условиях начавшейся «холодной войны» начинают рассматривать Германию как
своего рода инструмент в противодействии формирующему социалистическому лагерю. Так,
в составленном в начале 1947 г. по заданию президента США Г. Трумэна «докладе Гувера»
открыто говорится «об образовании сепаратного западногерманского государства, а на
совещаниях представителей США, Англии, Франции, Бельгии, Нидерландов и Люксембурга,
проходивших в Лондоне с февраля по июнь 1948 г., принимается окончательное решение о
создании на базе трех оккупационных зон отдельного западногерманского государства, а
также о его включении в план экономической помощи Маршалла и интеграции в западный
блок» [Цит. по: 3]. Дальнейшее развитие событий приводит к тому, что в 1949 г. на месте
поверженной нацистской Германии возникает два немецких государства, кроме того, внутри
ГДР формируется особое государственное образование – Западный Берлин. Как результат, в
Европе возникает очаг политической напряженности, возводится «берлинская стена»,
ставшая на десятилетия не только формой пограничных заграждений между восточной и
западной частями Германии, но и своеобразным символом раскола страны – вплоть до ее
падения в ноябре 1989 г.
В условиях политических перемен начала 1990-х годов, связанных с процессами
демократизации общественной жизни в СССР, нового политического мышления в
международных отношениях, объединение двух немецких государств становится
политической реальностью. Внешние аспекты германского объединения нашли
упорядоченное отражение в «Договоре об окончательном урегулировании в отношении
Германии» 1990 г., в рамках которого были созданы международно-правовые основы
германского объединения. Таким образом, «договор, разработанный в результате
длительных переговоров между ФРГ и ГДР, с одной стороны, и СССР, США, Англией и
Францией, с другой, по формуле ”2+4”, восстановил статус Германии как суверенного
государства и прекратил права бывших оккупационных держав в отношении обеих частей
этой страны» [3]. Объединение Германии является свидетельством глубокой трансформации
европейского и мирового политического ландшафта как важнейшей характеристики
современного политического развития.
Приведенные нами примеры политической практики подтверждают вывод о том, что
процесс государствообразования как системный элемент политического развития имеет
место в современном мире и в зависимости от условий общественного развития возможен в
будущем. Применительно к современному политическому полю справедливо говорить о
новом этапе процесса государствообразования, начало которого связано с политическими
трансформациями конца 1980-х годов и продолжающимися по настоящее время. Новые
реалии общественно-политического развития, на наш взгляд, настоятельно требуют не
только новых идей, но и новых технологий их реализации.
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SCOPE AND VALIDITY OF LEX BANDERAE UNDER THE CONTRACT OF
TIME CHARTER AND BARE BOAT CHARTER
Abstract: The article examines issues arising in relation to the flag of the ship. The nationality of the ship and
the flag under which it flies, cannot remain without consideration when studying the legal relations related to maritime
merchant ships. The nationality of the ship ensures the application of the legal system of the flag State in the relations
arising in connection with the ship. The terms "flag" and "nationality" of the ship are not synonymous, although there
are perceptions, and the marine practice knows cases in which, when the flag of the ship and nationality are not
regarded as formulas of attachment or principles, they are used as equivalent. In the article, the flag the ship is
considered from the aspect of the international public relations and the private cases with an international element. The
formula of tying lexbanderae (the law of the flag) is viewed in the context of the lease of a ship (time charter) and
contract bare boat charter. Lex banderae is an attaching formula, which is closely linked with the essence of maritime
relations and is typical of the maritime law.Accent is placed on the decisions given in different legislations and in the
international maritime law. Comment was placed on Art. 20 of the Merchant Shipping Code of the Republic of
Bulgaria.
Key words: ship, lex banderae, time charter, bare boat charter

A ship can be leased for transport of persons or goods or for performing other activities.
This is provided in the Code of Merchant Shipping of the Republic of Bulgaria. In the contract for
leasing of a ship always arise relations, on the one hand, between the shipowner and the charterer,
on on the other hand between the tenant and the sender and, by a third party regarding the crew.
When in the international practice, the parties to a maritime contract for chartering have not
defined in their regulations the law that will govern their relations, the question about the
applicable law to the contract can be placed for the clarification of the issues about: the consent of
the parties, the legality of the subject of the contract, interpretation of the contract, revision and
consequences of the full or partial breach of the contract, validityof the clauses for exemption or for
limitation of liability, impact of the contract to third parties, ways of extinguishing obligations, and
prescription and loss of rights based on the expiration of a specified period.
The nationality of the ship and the flag under which it operates, can not remain unaffected
when studying the legal relations, related to the maritime merchant ships. The nationality of the ship
ensures the application of the legal system of the State of the flag in the relations arising in
connection with the ship.The UNon Law of the Sea of 1982 requires the existence of a genuine link
between the State and the ships flying under its flag. The actual connection (genuine link) between
the ship and the country in which it is registered, means that registration not only hasa formal
character, but the State of the flag actually exercises its jurisdiction and control over this ship 13 .
The concept of nationality as an individualizing sign of the ship is born back in the Middle
Ages. One of the first requirements for vessels to carry the national flag is met at the French
Ordonans of 1373. The conditions under which to the sea-going vessels is recognized an English
nationality are provided initially in the Act of navigation of Cromwell from 1651 14 .
According to some authors, the nationality of the ship is the provided by the international
law guarantee of freedom in the high seas 15, which is one of the fundamental principles of the
maritime law.
With the adoption of the UN Convention on the Law of the Sea of 1982 have basically been
reproduced, but also updated the standards of the previous Convention.
The provision of Art. 90 states that: „Every State, whether coastal or land-locked, has the
right to sail ships flying its flag on the high seas”. In the norm is embodied one of the principles of
the public international law forthe sovereign equality of the States in the use of the high seas,
13
14
15

Cit. Гуцуляк, Б., Международноеморское право (публичное и частное)., Феникс.,2006., с.49.
Cit. Rienow, R. Thetest of thenationality of a merchantvessel. London. 1937, p.141.
See Коломбос, Д., Международноеморское право, 1975 г., p.253.
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manifested by the recognition of the equality of the flags. In high seasno flag does enjoy any
privilege or advantage over other flags. The equation is two-way, because it occurs both in terms of
rights and of obligations 16 .
The flag shows what is the nationality of the ship, but it is not the sole and absolute criterion
to give this information because it is possible to be illegally erected a foreign flag or a ship contrary
to international law, to fly under two or more flags using them for convenience or tohave achange
of the flag of the ship for the duration of the contract for bare boat chartar.
In the public international law, the nationality of the ship distinguishes the effect of the
sovereignty of the individual states. So it secures the coexistence of the countries in the maritime
spaces and through it may be assigned international responsibility of the State of the flag or to be
granted the right to carry out protection in respect to ships flying under its flag. The institute is
important for the implementation of a number of international obligations on the part of the State of
the flag as ensuring the implementation of the international maritime conventions; maintaining of
order and safety of navigation, etc. 17 This means that the nationality of ships is a term legally
relevant to iven the public international law.
This concept is needed not only by the international public law, but also from the domestic
law of the states because relationships that occur on board of a given ship should be subject to
certain legal order of the state under which flag is entitled to fly a ship .
On the other hand, each state grants to the ships flying under its flag certain privileges that
are not enjoyed by ships of other countries. Therefore, through it is provided to the ship a particular
protection - domestic and international of a country, and also some privileges. The term „nationality
of the vessel” must be understood „as subjugation of activity ofthe use of the shipto the sovereignty
of a givencountry". 18
The terms „flag” and „nationality” of a ship are not synonymous, although there are
perceptions, and the marine practice has known cases in which, when the flag of the ship and the
nationality are not regarded as formulas of attachment or principles, they are used as equivalent 19 .
The flag is only a symbol of the nationality of the ship. It is not an absolute criterion on the
fact under which nationality sails a given ship. Ship's right to fly the flag of a country is a rebuttable
presumption that shows the country under which flag it flies. Of course this criterion is not
indisputable because, as already noted, abuses are possibl and a ship to be flying the flag of a
country which has not given permission for it, as the flying the flags of two or more countries.
The flag is one outward sign which indicates which country extends its jurisdiction over a
given ship. The right to carry a flag is a consequence of the nationality of the ship.
The glag the ship is related to a number of private law relations with an international
element. The law of the flag is the formula for attachment, which is closely connected with the
essence of maritime relations and is typical for the maritime law. 20
In the contract of lease of a ship under the explicit conflict rule 20 of the Merchant Shipping
Code (MSC) is applicable the law of its flag (lexbanderae). 21 This law constitutes itscontract law
status (lexcausae, lexobligationis). In our case it is the opinion that the provision of Article 20 of the
Merchant Shipping Code concerns the relations of the contract law between the parties in the
uniform time charter, but it does not derogate or affect the tax legal relations. The rules of the Law
on Corporate Income Tax are taken into consideration which was canceled at the present
moment. In this connection, see: case law in Bulgaria decision №5391 of 30.05.2007 SAC in
administrative case №971/2007 on, I d.: in proceedings in a case that a resident legal person has
charged the income of a foreign legal entity for the use of the vessel under a time charter contract,
and that the ship is registered in Saint Vincent and the Grenadines is determined that the fact of
16SeeСтефанова Сл., Международно морско публично право. p. 1988 г.,p.140-141.
17

See Националността на кораба и морското международно право.Сп. Проблеми на морското право, 2(10)/1984г., p.37-49.
See Националността на кораба и морското международно право.Сп. Проблеми на морското право, 2(10)/1984г., p.37-49.
19
Compare Вартоломеев, О., Принципът на знамето в новото българско морско законодателство –.Lecture for postgraduate studies in
international maritime law and private seamanship С., 1988 г., p.161.
20
Today, this formula of attachment applies to resolve some conflicts in international air law. General on certain legal aspects of the law of the
flag.See. L. Gelberg, O prawapolskiejbanderunamorzach. Rocznikprawamorskiego. Warzawa, 1954, p.7-18.
18

21
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registration of the ship in St. Vincent and the Grenadines does not mean that the income is from a
source outside the Republic of Bulgaria, because the provision of Article 7, paragraph 5, item 5 of
the Law on Corporate Income Tax (Cancelled) provides that the income from the use of movable
property, paid by a resident to a foreign person in the country are considered to be from a source in
Bulgaria. The court held that, irrelevant in this case is the fact that the foreign entity which the
charterer has no business activity in Bulgaria.
According to the decision №5391 of 30.05.2007, Supreme Administrative Court in
administrative case № 971/2007, I d. is determined that the provision of Article 20 of the Merchant
Shipping Code providing for applicability to contracts for the rental of a ship of the law of the flag
of the ship concernsthe obligatornite relations between the parties in the uniform time charter, but it
does not derogate for tax purposes the applicability of Article 12, Paragraph 2, Item 4 in
conjunction. in Article 7, paragraph 5, item 5 of the Law on Corporate Income Tax (Cancelled). The
cassation instance shares the Court's reasoning that the ship is special movable item. In this regard it
is added that in a tax law aspect the ship as an item may not be treated as a „property” for the
purposes specified in the cassation appeal that such property is outside the territory of Bulgaria and
the income is not subject to taxation. Legally relevant in this case is to be applied Article 34,
paragraph 4 of the Law on Corporate Income Tax (Cancelled) is the circumstance that the income is
paid by a resident ti a foreign person. The contract law status governs the basic rights and
obligations between the parties - charterer and tenant. Between them arethe obligations of the
landlord to hand over the ship, the obligation of the tenant to pay the agreed rent, to return the ship
after the deadline, the liability for damage of the ship or its loss by the faultof the captain, the
termination of contract, etc. 22
Article 20 of the Merchant Shipping Code is operative referral norm. Lexbanderae (law of
the flag) will apply, unless the parties have chosen other applicable law. But even if you have
exercised autonomy, the parties should comply with the provisions of the law of the flag of the ship
on to enable the ship to rent to foreigners.
For the contract for lease of a ship for a specified time (time charter) can also be put the
question for the general applicability of the principle of autonomy, which contains in itself the
possibility to choose applicable law. 23 In the Italian literature is also accepted that regarding the
content of the lease of a ship, in the first place is applied the principle of the autonomy of the
will. On the form of the contract should used the rule locusregitformamactus, understood optional.
The abondance of time charter standard samples in the maritime practice, which give
detailed arrangements do not remain much room for conflict issues. In the US for example, where
the rules of private international law are applicable to contracts for shipping, apply to time charter,
the basic rule providing for wider application of lexvoluntatiscontainedin the precedent
TheFerncliff 24ispereceived with a general federal applicability. In Anglo-Saxon theory is supported
the notion of identity of the international private law framework of the contracts for marine
transportation and the time charter. 25
The French law of June 18, 1966 in article 3 states "In international practice the contract for
chartering is governed by the law of the country which flag the ship has unless the parties have
agreed otherwise."
On the occasion of this provision there is no single opinion in the French doctrine. For
example, according to RaymondAshard this provision is merely complementary. A review of the
court and arbitration decisions shows that in the absence of an express choice by the parties, the law
of the flag is often avoided by applying other criteria of convergence.26
22
Op.cit. A. Dati. Applicationdelaloietrangere., P.203-207.V a decision of Dutch vessel - Rotterdam, April 2, 1963, even recognizing the choice of law
that has no connection with the relationship - a Belgian company employs ship from an owner from Costa Rica and signed a time charter in Lagos, as
as applicable is determined the Dutch law.
23
American MaritimeCases, 1938, p.206.
24
Op. Vartolomeev, O., International private sea-contractual relations., Sofia, 1977, s.98 .; See in this respect. More: W. Poor. American Law of
CharterPartiesandBills of Lading, 1954, Ch. I, TimeCharter, Sec.1-20 .; R. Scrutton. CharterpartiesandBills of Lading.
25
Op. cit. Achard R., Exploitationdunavire. - Affretement. - Reglescommunes: nature, formationetruptureducontrat., 31 J 2003., p.9.

26

Op. cit. Ripert, Traitededroitmaritime: Daloz, 1967, n ° 49 et 50.
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The comments of Ripert show more hesitation than certainty regarding the application of
lexbanderae in the lease of a ship. 27 Rodier, however, is a defender of law of the flag, having
consistently rejected the law enforcement and the law of the place of conclusion of the
contract. According to him, the reason for this is that „being the locus of different controversial
interests, the law of the flag allows the charterer to insure no chance of chartering to confuse his
predictions”. 28In this regard, according to RaymondAshard the reasons, adduced by Rodier, to
justify the choice of the law of the flag seem more theoretical than practical. In support of his
position, he points out that not the nationality of the flag, is used to determine the amount of the
contributions paid in the mutual insurance companies of the shipownersfor insuarance of the
liability. Furthermore, he argues that at the continued development of the fleets under fictitious
(comfortable) flag, the nationality of the shipowner of the ship does not always coincide with the
flag of the ship. In the case law of the French Supreme Court is defined „Whoever claims that a
contract is governed by foreign law must provide proof of the content of this law and that its
provisions would lead to a result that are different from the result, to which lead to the rules of
French law” 29 . Rodier acknowledges that the law of the flag can not claim to settle all disputes
relating to the preparation, effects or extinction of the contract for chartering. 30
The law of the flag regulats the validity of the contract. Lexbanderae regulatesalso the
content of the contract for lease of a ship: the rights and obligations of the parties, the conditions for
termination of the contract, the liability of the tenantfor damage of the the ship, the internal relations
between the charterer and the tenant is regarding relations between the "chartered vessel" and third
parties. But the possibility of third parties to seek simultaneously, solidarity for example, the
responsibility of the tenant and the charterer should be determined not by the law of the flag, but by
the law governing the relationship between the respectivelythe chartered ship and third parties. The
law of the flag will regulate also the re-chartering of the ship.
Questions may arise in determining the applicable law, when during the contract for lease,
the ship has changed its nationality. The nationality of the ship can be changed basically for two
reasons. Shipowner could decide to change the nationality of his ship. Another reason to change the
nationality of the ship may be linked to the fact that the shipowner has transferred the ownership of
the ship to a withperson with another nationality. In this regard, the United Nations Convention on
the Law of the Sea of 1982 stipulates that no ship may change its flag during a voyage or stay in
port or at anchor, except in the case of a real transfer of ownership or change of registration (Article
92, sent.2). According to Article 91, paragraph 1 of this international legal instrument every State
shall fix the conditions for the grant of its nationality to ships, for the registration of ships in its
territory, and for the right to fly its flag. Ships have the nationality of the State whose flag they are
entitled to fly. There must exist a genuine link between the State and the ship
At this point, the change of the nationality of a ship, which is under time charter, Stoyan
Stalev accepts that the principle should be that to the contract forcharter is applicable the law of the
flag, which the ship had at the time of the conclusion of the charter. Under this law should be
determined also how the transfer of the ownership of the ship leads to the termination of the
charter. 31
Regarding the form of the contract for charter of a ship is perceived the effect of the rule
locusregitformamactus. 32 Here decisive will bethe place where the contract for lease of a ship has
been concluded.Depending on that will be determined whether any written form of the contract is
needed and the related consequences with that.

27

Op.cit. R. Rodiere, Traitegeneraldedroitmaritime: Dalloz 1970, tI, n ° 23.
Cass.1re civ., 22 avr. 1986: JCP G 1987, II, 20878. - 10 janv. 1990: JCP G 1990, IV, p.92.
29
Cass.1re civ., 22 avr. 1986:JCPG 1987, II, 20978 – 10 janv.1990: JCP G 1990, IV, p.92.
30
Op.cit. V. Cass. Lreciv., 18 nov. 1986: DMF 1987, Jarrossonet M. Remond-Gouilloud, p.697.
28

31

Cit., Сталев С., Морско търговско право, С., 1991г., p.161.

32See. Вартоломеев, Ог., Международно-частноправни морски облигационни отношения., София, 1977 г., p.99.
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The application of the law of the place of the conclusion the contract for lease of a ship
(lexlocicontractus) is extensively studied in Bulgarian Maritime-doctrine. 33In this regard Ognyan
Vartolomeev argues that the law of the place of the signing the contract hides in itself some
difficulty for its establishment, mainly related to the conclusion of the contract between absent,
therefore its implementation meets strong objections. This is normal, because in modern maritime
relations is widespread the use of standard proformas for charters. Using them allows the parties to
be are geographically distant and leads to greater speed when negotiating.
The contract for bare boat chartar is a contract for chartering for a limited period, under
which the tenant receives full rights of possession and control of the ship, including the right to
appoint the captain and crew of the ship for the entire rental period (Art.199a of the Merchant
Shipping Code).As already explained, the provision of Article 20 of the Merchant Shipping Code
defines for law applicable for the contract to lease of ship to be the law of the flag of the ship. In
this variation of the lease of a ship could be questioned whether it is most appropriate to be
applicable the conflict rule of Article 20 of the Merchant Shipping Code. Before we try to answer
this question must be pointed out two moments in connection with the contract of bare boat
chartar. First - in this type of lease on a ship for certain time time in Bulgaria, the legislator foresees
the possibility for time of the contract to be changed the flag of the ship, subject to certain
requirements and to be registered in another register. Second - the Merchant Shipping Code allows
subletting of a ship hired under a contract for bare boat chartar. In this case it is not legally
determined whether in the subletting also can be chaged the flaf of the ship. In this sense, I think
the flag, is not such a powerful element that can bring legal certainty to the shipowner. In view of
this, I think it would be more appropriate in the case of contract of bare boat charter as applicable
law to be introduced a norm that will be applicable the law of main registration of the ship. From
what has been said so far it shows that the internal regulation given in the Merchant Shipping Code
is not exhaustive and raises questions. In view of this it would be better in a subsequent amendment
and supplement to the Code of Merchant Shipping to be considereda more detailed regulation at a
national level.
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PARTIES OF A TIME CHARTER AND BARE BOAT CHARTER AND THIRD
PARTIES
Summary: In the article are examined the legal definitions of the time charter and the bareboat charter. In the
statement on discussion and analysisare placed the legal relationships that arise directly between the leaser and the
charterer at the conclusion of the contract for lease of the ship, and also independent legal relationships between the
parties and third parties that arise. These are these third parties with whom the leaser and the charterer carry out
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existing legislation in Bulgaria. It is evident that the processes relating to the lease of a ship in its varieties and the
emerging on the occasion of it relationships are complex and dynamic.
Keywords: time charter, bare boat charter, charterer, carrier, third parties

The definition of this type of contract at first sight does not create difficulties, as its aims
and content are basically clarified in the practice and have uniform understanding and application.
In the Bulgarian law in Art .184 of the Merchant Shipping Code is a legal definition of the
lease of a ship. The carrier shall undertake, in consideration of payment of a fixed hire, to place an
entire vessel at the disposal of a charterer for the purpose of the said charterer using the said vessel
for carriage of goods or passengers and for any other activity in conformity with the Code during an
agreed period of time.
In our law definition of the lease of a ship is taken from the Merchant Shipping Code of the
USSR from 1968. Chapter X of the Merchant Shipping Code of the USSR „Contract for chartering
a ship for certain time” is dedicated to the hiring of ships. In Art. 178 is determined that under the a
contract for the chartering of ships for a certain time (time charter), the ship owner is obligated to
provide a ship for remuneration to the charterer (arendodator) for a certain time to carry cargo,
passengers or for other purposes provided for in Article 9 of this Code. 34
According to the Bulgarian law can be assumed that legally has been defined the earmarking
of the time charter up to three main groups: cargo, carriage of passenger and other activities
according to the Merchant Shipping Code.
The ship is being providedto the charterer temporary, ie for a fixed term with the expiry of
which, the carrier is obliged to return the ship. This period may be expressed in a calendar period
from several months to several years.
The types of activities for which can be leased a specified vessel to a large extent can be
derived from Article 3, paragraph 1 of the Merchant Shipping Code, which determined that the
scope of Merchant shipping shall comprehend carriage of passengers, luggage, goods and mail,
34
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chartering of vessels, other transactions involving vessels, towage and pushing of vessels and cargo,
search, rescue and assistance to persons and vessels in distress, provision of marine and river
services related to shipping, commercial fishing, exploitation of marine and river resources, as well
as other economic activities involving the use of vessels.Merchant shipping shall be carried out
freely, in conditions of protection and promotion of competition and free initiative in economic
activity. 35
It can be inferred that the let for time charter ship will be used only for activities within the
scope of the commercial shipping.
If a ship is hired for other than its commercial operation, for example, to serve as a
warehouse, a floating restaurant, pontoon and similar activities could be assumed that there will be
a simple hiring in civil law, although the rule of the Commercial shipping code on the activities for
which the ship is chartered has an optional nature. A similar conception could serve as a
distinctiveness ofthe time charter from the contract law lease, of which Bulgaria is given a
regulation in the Law on Obligations and Contracts. A similar view is expressed in the French
doctrine. 36The French law treats the time charter contract, as a „afretirane” and in the Russian law it
is a contract for "chartering".
Another hypothesis that can occur is to have rental of shops on the board of the passenger
ships. On the board of these ships can be let premises or widows displays or real shops where
traders to carry out various commercial activities, can also be rented separate cabins, apartments
and others. For example, the space can be used for bookshops, perfume shops, souvenir shops,
fashion items, etc. In this case the ship-owner shall not be responsible for the goods in the shops
and in the case it is a contract for lease, for which will find application the rules of the law of
obligations and contracts, rather than the rules for time charter enshrined in the Code of
Commercial shipping. 37
In practice may occur a dispute over how should considered the contract for lease and the
use of the ship during this time. For example, there are cases in which is alleged that the time
charter should be considered as „the use of industrial commercial equipment”. A similar belief is
largely motivated by the claim that the ship should be regarded as an 'undertaking'. On this subject
the Bulgarian case law seen observes the opposite opinion, rejecting this view and has reasoned that
the ships should be viewed as special movable items. 38
Bareboat charter is with a relatively new legislative settlement in Bulgaria. For the first time
in 2002 in the Merchant Shipping Code has given a legal regulation of this contract in Chapter VII
„Chartering of a ship” Section II „Bareboat charter”. 39
Legal definition contained in Art.199a of the Merchant Shipping Code, where it is
determined that a bareboat charter contract is time charter by virtue of which the charterer shall be
granted full rights of possession and control over the vessel, including a right to appoint a
shipcaptain and ship's complement for the entire period of the chartering.
Besides the legal relationships that arise directly between the carrier and the charterer at the
conclusion of the contract for lease of the ship arise independent relationship between the parties
and third parties as well. These are these third parties with whom the carrier and the charterer carry
out various transactions relating to the chartered ship and in particular with its use.
The charterer carries out according to the charter contractan operation of the ship from the
moment that it is delivered to him by incurring the obligations and responsibilities under the
contracts for the carriage of goods, including bills of lading signed by the captain for the goods
accepted for transport ( Article 191, paragraph 1 of the Merchant shipping code). This provision of
35
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the Code entitles the charterer to operate the ship from the moment it is passed to him by the
carrier. From that moment he enters into all the rights that the charter gives him - to carry cargo,
passengers, to collect fees for carriage. From that moment the charterer takes the obligations under
the contract of carriage with his clients. They consist of carriage of cargo and their delivering on
time to the eligible recipients. The charter shall bear liability for damage of the goods, for lacks and
for their destruction or not surrendering in time. 40
The chartered ship can be used not only for cargo carriage, but may be agreed itsits use for
other activities according to the Merchant Shipping Code. This means that the operation of the
chartered ship must always be carried out as provided in the charter contract.
Bills of lading issued for cargoes, received for carriage shall be signed by the captain. The
captain's signature on the bill of lading creates an obligation for the charterer, although he may be
appointed by the carrier 41. This is due to the circumstance that about the commercial operation,the
captain and crew members of the ship are subject to the charterer in the charter of a ship
contract.Following the transfer of the ship to the charterer, the carrier may give instructions to the
captain only in connection with the technical operation and internal order of the vessel and the
manning and discipline of the ship's complement. (Article 192, paragraph 2 of the Merchant
Shipping Code).
Apart from the operative provisions of the Merchant Shipping Code for the time charter, the
subordination of the captain and the other members of the ship's crew to the orders of the charterer
on the commercial exploitation envisaged in time charter preforms. The security (guarantee) clause
in the time charter holds charterers responsible for the consequences that may arise as a result of the
signing of the bill of lading by the captain on their own instruction. Under the terms of the time
charter, the charterers secure the shipowners against all consequences arising from the bill of lading
signed by the captain on their instruction. 42 According to the English case law the shipowners are
secured by the usual clause in time-charter operation and security only insofar as they are able to
demonstrate that there was a causal link between the derived damage and their compliance with the
instructions of the charterer. 43 According to the English case-law clause for operation of the ship in
time charter contract though does not entitle the charterers to give orders relating to the navigation
of the ship. 44
Undoubtedly, at the chartering of a ship under time charter most often arise disputes about
who is responsible for the loss and/or damage to the cargo.
If the goods carried belong to the charterers, the responsibility of the owner of the ship for
the loss or damage to cargo shall be governed by the terms of the time charter. For example, in the
time-charter can be provided that the ship-owner is liable for any loss or damage to cargo if they
have occurred as a result of his absence or those who had to bring the ship in seaworthy condition,
or this is as a result of personal acts or omissions of the specified persons or ofnon-fulfillment of
their obligations.
Clause 9 of the time charter proforma „BALTAYM 1939” states: „The captain will make all
journeys with the greatest possible speed and will provide regular service with the ship's crew. The
40
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captain will obey the orders of the charterer on operation of the ship, the agency or other
orders. The charterer shall compensate the shipowner for any consequences or responsibilities that
have evolved from the signing of bills of lading or other document by the captain, officers or agents
or otherwise relating to such orders, and for any irregularities in the ship's papers or for goods
shipped additionally. The owner is not liable for losses, mixing, marking nor the number of parcels
or packages, nor for damage to cargo or complaints due to poor stacking or any other”. 45
The cited arrangement shows that in the pro forma „BALTAYM” iscontained solution to the
issue of the responsibility of the carrier and the charterer to the holder of the bill of lading. It is
envisaged that once the ship-owner-carrier satisfies the claim of the holder of the bill of lading, he
has a right of recourse against the charterer who is obliged to compensate him for any consequences
or responsibilities derived from the signing of the bill of lading by the captain or agent. In this
conclusion convinces us also the clause 13 of the proforma „BALTAYM” which reads: „The owner
is responsible only for delay in the delivery of the ship or for the detention for the duration of the
charter or for losses or damage of the cargo on board if such detention or loss were caused by lack
of diligence by the owner or his manager to make the ship seagoing and adapt it for the trip or any
personal act or omission of the owner or his management. Shipowners shall not be liable in any
other case nor for damage, nor for any other delay, even if caused by the negligence or fault of his
employees. The owner is not responsible for loss or damage which is derived or has followed due to
a strike, lockout and/or suspension or restriction of work (including the captain, officers and crew),
whether partial or general.
Conversely, under clause 24 of the pro forma „NAYP” ship owner (charterer) is liable
before the charterer for not preserving the cargo in all cases provided for in the Haga- Visby rules.
In connection with this issue in the Maritime law is accepted doctrine that the possible
solutions to the issue of liability for a time charter before the holder of the bill of lading are three:
A)ofthe shipowner;
B)of the charterer of a time charter;
C)jointly of the shipowner and the charterer.
A)The traditional rule undoubtedly recognized that the shipowner is liable in his relations
with the holder of the bill of lading. This is explained by the fact that the ship in the past in a
commercial sense was more in the center of the contractual law relationship and the parties agree
that the responsibility should rest for with the shipowner.
In the English law, in most of the cases, regardless whether the captain signsthe bill of
lading on behalf of the charterer or the charterer himself signsthe bill of lading, the ship-owner
(carrier) is bound and liable. A motive for this opinion is that the carrier is a major participant in the
contract of a charter of a ship.
To such an approach adheres the mentioned proforma „BALTAYM” obliging the charterer
to compensate the shipowner for any consequences or responsibilities that have evolved since the
signing of bills of lading by the captain of the ship. In this connection, in clause 18 of the pro forma
„BALTAYM” a lien is agreed for the shipowners, on all cargo oncarriage of cargo rates due to the
charterer by the sub charterers, and on carriage of cargo rates on all bills of lading for any claims
under this charter.
In practice, in the time charter sometimes are included arrangements for identifying the
carrier or called also dimayz-appointment. Its sense is down to the fact that the contract for cargo
which has been certified with the bill of lading is concluded between the shipper and the shipowner
rather than with the charterer. Therefore the liability for the loss or the damage to the cargo due to
breach or default of any of the obligations hereunder this contract shall be considered to be of the
shipowner. With such an arrangement, the judicial and the arbitration bodies of some countries
recognize the shipowner responsible for the damage caused at the particular contract of carriage. If
the ship owner wishes to dispose (avoid) adverse consequences for himself, he must make a note
(check) the bill of lading that it is issued in the name and on behalf of the charterer. It is therefore
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appropriate to examine whether there is no such stipulation in the bill of lading identification of the
carrier (dimayz) and if such present, should be placed a question about its exclusion 46.
B) With the development of the liner shipping is considered another approach.
The charterer on a time charter, when bills of lading are issued, assumes a separate liability
for carriage of cargo, which is enough for bringing his liability before the holder of the bill of
lading. Such a solution to the issue of liability for a time charter to the holder of the bill of lading is
perceived in our country and in the Russian Federation. It was found that the obligations arising
from the bills of lading, signed by the captain, hold only the charterer on the time charter. 47 Under
Art.205 of the Merchant Shipping Code of the Russian Federation, the charterer on the time charter
is responsible before the owners of the cargo under the obligations arising from the signed bills of
lading by the captain.
According to Article 191, paragraph 1 of the Merchant Shipping Code of the Russian
Federation - the charterer carries out in accordance with the contract for charter the operation of the
ship from the moment that it is delivered to him by acquiring the obligations and the responsibilities
under the contracts of carriage of cargo, including the bills of lading signed by the captain, for
goods accepted for carriage. This means that the charterer is responsible before the holder of the bill
of lading for the damage loss, destruction or non-delivery on time of the cargo. 48
This approach has been adopted in the French case. 49
C) Another possible solution to the issue of liability in time charter to the holder of the bill
of lading is the establishment of a joint liability of the ship owner and the charterer.
According to the Polish law, the charterer is responsible for the load if the captain first said
that he is acting on behalf of the charterer. Otherwise, these obligations will be jointly responsible
the carrier and the charterer (paragraph 3 Art.184 of the Maritime Code of Poland).
Questions may arise from the fact that the functions of the captainfrom the signing of the
bills of lading are largely performed by the agents. Usually the captain does not sign the bill of
lading personally especially in the case of non-boarding bill of lading. This bill of lading shall be
signed by the agent of the ship who is authorized to sign the bill of lading „on behalf of
thecaptain”. 50
In the Maritime law literature at the signing of the bills of lading by the agents at the
expense of the captain's has been concluded that in this case the charterer will be liable. 51
This opinion is unacceptable where the Bulgarian law is applicable. Under the explicit
provision of Article 191, Paragraph 1 of the Merchant Shipping Code is clear that the charterer on
time charter contract is responsible for carriage of cargo, including bills of lading signed by the
captain, for the goods accepted for carriage. In this case, in the absence of contrary stipulation in the
bill of lading, even when signing the bills of lading „on behalf of the captain” by the agents of the
shipowner, acting under the time charter, a liability before the holder of the bill of lading will carry
the charterer on the time charter.
Questions arise also for the legal relationship between the parties of the bareboat charter and
the third parties. Although the owners have very limited obligations to charterers under the bareboat
charter, it is important to some extent to identify their potential obligations that they might have
against third parties as a result of actions/inactions for the duration of the contract. However,
regardless of the fact that under the contract for charter of a ship without a crew usually requires
charterers to compensate the owners in respect of claims against them, arising out of or in
connection with the operation of the vessel, and to provide security for their obligations in the form
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of a bank guarantee or a performance guarantee, it is possible towards the owners to be addressed
claims that the charterers cannot cover and/or for which the compensation is insufficient.
The main problem and concern of the owners in this regard is their potential liability in
cases of contamination. 52
The Merchant Shipping Code of Bulgaria has provided a provision on the responsibility of
the charterer towards third parties. According to Art.199h, The charterer shall be liable to third
parties for justified claims arising in connection with the operation of the vessel, including claims
for indemnity for detriment resulting from oil pollution, as well as for detriment caused in the
course of carriage of dangerous and harmful substances. The charterers insures the ship and his
responsibility in respect to third parties (199h Code of merchant shipping).
In the bareboat charter, thecharterer receives the full power and control over the ship,
including the right to appoint a captain and a crew of the ship. The commercial operation of the ship
is carried out by the chartererunder the terms of the bareboat charter, all costs relating to the
operation, including the remuneration of the crew are at his expense. It is clear that the captain in
this case serves the interests and is obeying the charterer in the bareboat charter, not the shipowner.
Therefore, the shipowners shall not be liable to third parties for acts or omissions of the captain and
the crew, even if they are not notified of signed contract for bareboat charter. It follows that the
owners will not be responsible in a collision or other damages to the ship due to negligence, while
the ship is under the operation of the contract of the bareboat charter.
It is however important to note that in case of collision (and some other events that may
arise/property claims in rem), the responsibility is directly to a ship, if a collision is caused by
negligence and by the fault of the ship. In such cases, according to the British maritime case law,
the owners have the right to ask the charterers removal of the responsibility from the ship. If
charterers can not do this (if, for example, they are insolvent), the vessel becomes a subject of legal
tender with a view to satisfying the claim of non-defaulting party if the owners themselves fail to
satisfy.
An interesting question is - who will be liable towards third parties in case of negligence of
the shipowner. This is about damages caused by hidden defects of a ship, leased to bareboat charter.
This question has no detailed regulations in the MSC. All that is stated in chl.199d, paragraph 2,
sent.2 is that the removal of the hidden defects is the responsibility of the shipowner. This means
that if there is any damage as a result of these hidden defects, the liability towards the third parties
should be of by the shipowner.
According to the English law, the owners can bear civil liability towards third parties in case
of tort if a third party has suffered a physical damage due to a defect of the ship, as, if the defect
was known to the owners at the delivery of the ship and they did not notify charterers and if the
defect although unknown to the owners, could not be detected by them in the exercise of a
reasonable care 53.
Notwithstanding the foregoing, according to the English law, the owners will not be
responsible in both cases, if they prove that for reasonable grounds they haverelied the ship to be
subjected to inspection, which would establish the defect in question 54. If the owners either knew or
should have known about the defect, it is their responsibility in order to prove that it was reasonable
to be expected a similar inspection by the charterers before putting the ship into operation, to be
found a similar defect. 55
In the Russian law is adopted that the charterer shall be liable to third parties for any claims
arising in connection with the operation of the ship, with the exception of claims to prevent
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damages of pollution by a ship with oil and damages related to transport of hazardous and noxious
substances (Art.219 of the Merchant Shipping Code of the Russian Federation).
In the Bulgarian law is adopted an opposite approach in Art.199h of the Merchant Shipping
Code. The charterer is responsible to third parties for the legitimate claims arising from damages
caused by oil pollution, as well as for damages caused for the transport of dangerous pollutants.
It should not be forgotten that the rules given in the Merchant Shipping Code have an
optional nature. Therefore, in each case at the conclusion of a bare boat charter could be stipulated
another arrangement.

Nikolay Marin
Assoc. Prof., PhD
Faculty of Law and History
South-West University „Neofit Rilski”, Blagoevgrad

SOME ISSUES ARISING FROM SHIPS REGISTRATION
Summary: The registration is a proceeding, which is closely dependent on the ownership of the ship. The
registration of ships is a strictly regulated proceeding, obeying in the world practice generally accepted principles.
Every Bulgarian ship must be entered in the registry books of the ships in a given Bulgarian port, which is maintained
by the regional units of the Executive Agency "Maritime Administration". The law and the order of registration in each
country has its own peculiarities and specifics. Analysis is placed on the international and the domestic legal
regulations.
Keywords: ship, registration of ships, ship register

In International Maritime Law issues related to the ships registration are of great
significance.
The registration itself is manufacturing, which is placed in close dependence on the
ownership of the ship. Ships registration is a strictly regulated production that is a subject to the
world practice of generally accepted principles.
The registration right and order reveal their peculiarities arising from the fact that the
property is acquired primarily (originary) or secondary. In secondary means of acquiring a property
right there should be respected the requirement in a subsequent registration, i.e. to be available a
prior removal from the first register. 56
Requirements for ships to be entered in the Register of Shipping receive an international
legal affirmation initially with the Convention on the High Seas, adopted in Geneva in 1958. 57 Later
this principle is perceived by the UN Convention on the Law of the Sea in 1982. 58 Under Article 91
of the UN Convention on the Law of the Sea of December 1982, each State determines the
conditions for granting their nationality of the ships, the registration of ships in their territory and
the right to sail under their flag. Ships have to sail under the flag of only one state and can not
change their flag during a voyage or stay in a port, except in case of transferring the ownership
right or change of registration.
A relatively more detailed regulation of this matter is contained in the adopted in 1986 but
not enforced UN Convention on Conditions for Registration of Ships. 59
The registration of ships is related to issues of mortgage of seagoing vessels 60. The general
principle should be that the registration of ships requires clear and unambiguous identification of
the object, so that in this way the interests of the mortgagee is protected sufficiently. In this
connection, what is important for the mortgagee is the protection against third parties, against the
other creditors of the mortgagor. In order to obtain a priority regarding the latter ones, the mortgage
must be registered.
Registration is required in some countries (Italy, Bulgaria) for the very existence of the
maritime mortgage,while others require only the validity of the mortgage in relation to third parties
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(Argentina, France and Spain).
The registry in which the registration is made may be a register of ships (as in Argentina,
Italy, Bulgaria and Spain) or a special register (as is the case in France, where mortgages are
entered in the register kept by the administration of an area where the ship is registered. In the first
case, the register states that the registration is to be made at the home port of the vessel. In the
second case, it can be either in the register maintained at the port of the vessel as it is case in France
or the central registry, as is the case in Sweden. 61
The registration is normally done at the request of the ship’s owner. The application must
contain information that is necessary for the register of ships or register of mortgages. In many
countries there are specific provisions in this respect and the basic information is specified in the
law, so when this is not foreseen, the registrar may refuse to make the registration.
The application must be accompanied by a certified copy of the mortgage contract. The
procedure followed by the registrar for registration can vary in different countries.
A vessel may be registered if it meets the relevant national requirements and the registration
is performed by including the ship in the register of national ships. Some countries maintain a
system of licensing as part of their economic policy of shipping. 62Such a system is most often
maintained in domestic sea transport, but from time to time for international travel as well.
Confusion arises in those jurisdictions where the registration of the ship includes obtaining a
license.Registration and licensing have different goals: Registration is an attribute of nationality and
identifies the property; licensing, when practiced, gives access to the maritime transport market.
Market access can be denied for national vessels, for example, because the ship is not
adequately built and equipped for special trade or because it is intended for another trade. On the
other hand, market access may be granted to ships rented under a rental agreement and operated by
nationals or foreign vessels managed by foreigners.
Licensing systems are largely absent in traditional maritime countries with the notable
exception of the cabotage restrictions (USA, France). It may be noted that the licensing of fishing
vessels is currently being practiced in many countries where everyone is free to buy and register the
ships, but when the shipping policy requires licensing, there is a restriction of this type of
transaction.
The first issue that any country that has aRegister of Shipping resolves is how to regulate the
registration - whether it will be central or will have its subdivisions. If the registration is centrally
organized, there can only be one central register. There may be branches of the central register,
which may also reflect the registration, and which will submit data to the central register to keep it
current. The central registration is practiced in Mexico, Liberia, Panama, Argentina, Venezuela and
the Netherlands.
In a decentralized system of registration, each port has its own register and only by special
procedures may transfer the content to another register. The register of origin should ask the
mortgagees for permission. This system is widespread in the United Kingdom, the United States of
America, Italy, Cyprus and Greece. Creditors usually prefer the central registration for convenience
and because it gives better protection against fraud. 63
In Denmark and Sweden everyone has a central register of ships while in Norway the vessel
registration is decentralized. The register of the ship has two functions under public and private law.
The function of the public law is to be a complete register of all vessels that have Danish
nationality. The function of the private law is to be a register of ownership and other rights in ships.
The dual function causes some problems that are not known in the registration of immovable
property. 64
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Every Bulgarian ship must be entered in the registry books of the ships in a Bulgarian port,
which are maintained by the regional offices of the Executive Agency “Maritime Administration”
(Article 33, paragraph 1 of the Merchant Shipping Code).
According to our law, the registration of vessels is an important element of the legal
characterization, and it is important for their status.
Currently, the national provisions governing the registration of ships are in Part II, art. 34-45
of the Merchant Shipping Code and Ordinance №1 from 10.01.2003 for entering in the shipping
register. The latter one sets the terms and conditions for the registration of ships of the Republic of
Bulgaria. Outside its scope are military, border police boats, water bikes, academic boats, canoes,
kayaks, inflatable boats, surfboards, jet skis, parasailing, hydro delta planes and sailing yachts used
only for sporting purposes, and floating port facilities serving as a contact between the ship and the
shore. These vessels, equipment and vehicles used for commercial purposes shall be registered in
sport clubs and ports (Article 1 of Ordinance №1 for ships registration) 65.
Registration is the formal condition that matters or a formal closure of this procedure. It is of
great economic and legal importance as records are public.
Shipping registers also give an opportunity to the relevant authorities to have accurate
information and to exercise proper supervision over the ships 66.
The Bulgarian doctrine, however, states that the registration cannot by itself create the
necessary genuine link between the ship and the state. It appears as a reflection of an already
existing legal and factual situation, namely that the vessel is subject to rights on the part of the
relevant state or its citizens or legal entities 67.
The same meaning applies to art. 33, para. 1 of the Merchant Shipping Code, too, namely
that each Bulgarian ship shall be registered in the registry books of the ships in one Bulgarian port.
Art. 33 para. 4 of the Merchant Shipping Code states that ship-owners themselves can determine the
port, which will perform the registration.
The registration and removal from the registers is also relevant on mortgaging of ships. For
example, the entry in the registry books of the ships hired under bareboat charter terms and
conditions happens with the consent of mortgagees.
Changes in some circumstances may be made without the written consent of the mortgagee.
The question arises in the case when during the deletion of the ship from the register, is the
creditor’s consent, whose property right is registered, necessary? Here, in our case-law, there is a
dispute about the possibility of deletion of the maritime mortgage in the absence of consent from
the mortgagee.
Under Article 38, para. 2 of the Merchant Shipping Code and Article 6 of Ordinance
1/10.01.2003, subject to entering is any change of the entered in the registers data and
circumstances. In the applicable specific regulation - the Merchant Shipping Code (Chapter II,
Section II and Chapter III, Section I) and Ordinance 1/ 10.01.2003 there is not a requirement for the
consent of the creditor, whose property right is entered in the register, when there is a deletion of
the registered marine mortgage. The hypotheses that require an explicit written consent of
mortgagees in connection with the operation of a registered marine mortgages are regulated by an
exhaustive list in the provision of Article 50, para. 4 of the MSC and envisage changing the port
where the ship is registered, or changing the name of the mortgaged vessel, and a constructive
change of the ship. Therefore, proceedings in the deletion of a registered mortgage in the ship
register do not require prior coordination with the mortgagee as a condition for the legality of the
cancellation 68.
The entry of a Bulgarian ship in a foreign register has no legal consequences if the ship was
not removed by the established order of the Bulgarian Register (Art. 37, para. 2 of the Merchant
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Shipping Code). Entries and exits from the register are done at the request of the ship-owner, stating
all the necessary data. The provision of Art. 39, para. 1 of the Merchant Shipping Code is not
comprehensive because the application for entry and removal from the register can also be
performed by a person who hires a ship under the bareboat charter terms and conditions 69.
In this respect, the provision of Art. 8, para. 1, point 1 of the Shipping Registration
Ordinance is more specific. It provides the entry of ships in the register to be made on the basis of a
written application by the owner or bareboat charterer, addressed to the Director of the relevant
Directorate of the Executive Agency „Maritime Administration” in Burgas, Varna, Ruse and Lom.
The Merchant Shipping Code provides for cases in which a notary or consul, before whom
the transfer of ownership is performed, the establishment of a maritime mortgage or other
encumbrances, officially reports on that to the authority which keeps the register of the registration
of ships (Art. 39, para. 2 of the MSC).
According to Art. 8, para. 2 of Ordinance №1 for registration of ships, the entry shall be
made upon a written request, but after a review by EA “MA” for compliance of the ship with the
technical requirements of the national and international safety standards and environmental
protection and the requirements of international treaties to which Bulgaria is a party. According to
para. 2 of art. 8 of Ordinance №1, if the review finds that a ship does not meet the requirements, the
registration is not carried out till the discrepancies are removed.
The application for the registration of a ship in the register must be done within a specified
period. This period is explicitly referred to in art. 40, para. 1 and 2 of the Merchant Shipping Code,
namely the application for registration must be made within six weeks from the day the persons
who are required to make these applications have learned of the circumstances subject to
registration. If the ship is acquired abroad, this period is six weeks from the day the vessel first
arrived in the Bulgarian port. The Ordinance for registration of ships in art. 8, para. 3, point 2 also
indicates the deadline for registration one week from the date of laying the keel of ships under
construction or performing equivalent building works, confirmed by the classification society.
If the persons who are required to submit an application for registration do not do so, the
Executive Agency “Maritime Administration” carries out an investigation and the entry is done
automatically.
The Executive Agency “Maritime Administration” may refuse an entry in the register due to
a circumstance subject to registration. In these cases, the refusal may be appealed through
administrative channels. This provision is new and was introduced with amendments and
supplements made in 2002.
The circumstances subject to registration take effect for third parties after their registration.
Registers in Bulgaria are public and persons who have a legitimate interest may request certified
copies of the register after having paid a state tax.
It could be inferred that although the registration is a formal procedure, a number of
questions arise that could be avoided if more detailed legal regulation is available. The most
effective approach to solving the issues that arise in registering a seagoing ship from the register in
one country to a register in another state is undoubtedly the creation and adoption of universal
international treaties related to the concerned issues.
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В статті досліджено динаміку та склад адміністративних правопорушень в підприємницькій
діяльності на основі моніторингу офіційної статистичної інформації. Досліджено взаємозв’язок
організаційно-економічного та правового аспектів підприємництва.
Ключові слова: правовий сегмент, адміністративне правопорушення, моніторинг адміністративних
правопорушень, адміністративна відповідальність

Підприємництво реалізується в організаційному, економічному, технологічному,
правовому, соціально-психологічному аспектах. Актуальності набуває правовий аспект
підприємництва, що висвітлює законодавче поле підприємницької діяльності та договірні
відносини між суб’єктами підприємництва.
Мета статті полягає в дослідженні динаміки та складу адміністративних
правопорушень в підприємницькій діяльності на основі моніторингу офіційної статистичної
інформації.
Підприємництво як метод господарювання характеризується самостійністю,
незалежністю суб’єктів господарювання, економічною зацікавленістю і відповідальністю
суб’єктів господарювання за прийняття та реалізацію рішень [1-5]. Важливим є розвиток
великого і малого бізнесу, який представлений як підприємствами, так і фізичними особамипідприємцями. Інтереси в ринковому полі характеризуються суперечливістю та мінливістю,
що призводить до невизначеності, непередбачуваності та ризикованості (табл. 1).
Таблиця 1
Основні структурні показники діяльності суб’єктів господарювання в Україні
за 2010-2015 рр.
№
1
1.1
1.2
2
2.1
2.2
3
3.1
3.2

Назва показника

2010

2011

Абсолютне значення показника
2012
2013
2014

Кількість суб’єктів
2184,1
1701,8
1600,3
господарювання, усього,
тис.
у тому числі:
17,4
22,1
22,8
підприємства,%
фізичні особи82,6
77,9
77,2
підприємці, %
Кількість зайнятих
11000,5
10393,5
10198,8
працівників, усього, тис.
у тому числі:
74,4
77,2
77,7
підприємства,%
фізичні особи25,6
22,8
22,3
підприємці, %
Обсяг реалізованої
продукції (товарів,
3692554,5 4302627,2 4563794,8
послуг), усього, млн.
грн.
у тому числі:
93,8
95,1
94,4
підприємства,%
фізичні особи6,2
4,9
5,6
підприємці, %
Складено та розраховано автором на основі [6, с. 444, 446]
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2015

1722,3

1932,3

1974,4

22,8

17,7

17,4

77,2

82,3

82,6

9965,1

9008,3

8475,0

76,7

72,3

73,0

23,3

27,7

27,0

4437326,1

4608978,1

5530713,9

93,6

93,7

92,8

6,4

6,3

7,2

Протягом 2012-2015 рр. спостерігається збільшення кількості суб’єктів
господарювання з 1600,3 тис. од. до 1974,4 тис. од., що є позитивним явищем, яке свідчить
про активізацію конкуренції на ринку. Разом з цим, виявлено ряд суперечливих тенденцій.
Так, зокрема, в структурному аспекті, найбільша частка за кількістю суб’єктів
господарювання припадає на фізичних осіб-підприємців – близько 80%. При цьому частка
зайнятих працівників складає лише 22-27%, а обсяг реалізованої продукції – близько 7%
(див. табл. 1).
Слід зазначити, що економічно привабливою для підприємців, що функціонують у
неправовому і «непрозорому» середовищі є недобросовісна конкуренція [1-3].
Підприємницька діяльність в Україні характеризується кримінально-тіньовим та
підприємницько-інноваційним типом поведінки. У ланцюжку «підприємець-суспільство»
можливі різні правопорушення, за які неминуче настає відповідальність [2, c. 249]. Залежно
від характеру настання несприятливих економічних наслідків, відповідальність у сфері
підприємництва набуває таких видів: цивільно-правова, адміністративна, дисциплінарна,
кримінальна. Основними підставами для настання адміністративної відповідальності є:
незаконна торговельна діяльність; порушення правил про валютні операції; порушення
порядку заняття підприємницькою діяльністю; ухилення від подання декларації про доходи;
порушення законодавства з фінансових питань; недобросовісна конкуренція; несвоєчасне
здавання виторгу; ухилення від реєстрації в органах Пенсійного фонду України, фонду
соціального страхування України платників обов’язкових страхових внесків та порушення
порядку обчислення і сплати внесків на соціальне страхування; зловживання монопольним
становищем на ринку; випуск і реалізація продукції, яка не відповідає вимогам стандартів;
виконання робіт, надання послуг громадянам-споживачам, що не відповідають вимогам
стандартів, норм і правил; випуск, реалізація продукції (товарів) без сертифіката
відповідності [2, c. 258].
Результати моніторингу адміністративних правопорушень свідчать про зменшення
кількості справ щодо адміністративних правопорушень в підприємницькій діяльності, які
надійшли на розгляд протягом 2010-2015 рр. Так, кількість справ, що надійшли на розгляд у
2015 р. зменшилась у 3,5 рази порівняно з аналогічним показником 2010 р. і становила
177,73 тис. од. у 2015 р. проти 629,35 тис. од. у 2010 р. (табл. 2).
Таблиця 2
Інформація щодо адміністративних правопорушень в галузі торгівлі, громадського
харчування, сфері послуг, в галузі фінансів і підприємницькій діяльності
(Глава 12 КУпАП)
Абсолютне значення показника
№
Назва показника
2010
2011
2012
2013
2014
2015
Кількість справ, які надійшли
1
629350 481603 395381 332864 217664 177730
за звітний період, од.
Кількість розглянутих справ,
2 по яких винесено постанови
603645 459667 374841 312835 203415 164001
(рішення), од.
Частка розглянутих справ, до
3 загальної кількості справ, що
95,92
95,45
94,81
93,98
93,45
92,28
надійшли за звітний період, %
Складено та розраховано автором на основі [7, С.154-155; 8, С.156-157; 9, С.158-159; 10, С. 152-153;
11, С.152-153; 12, С. 150-152]

Кількість осіб, щодо яких розглянуто справи корелюється з кількістю розглянутих
справ, по яких винесено постанови. Протягом 2010-2015 рр. кількість осіб, щодо яких
розглянуто справи зменшилась у 3,68 рази і становила 164029 осіб. у 2015 р., проти 603812
осіб. у 2010 р. [7, 12].
За видами винесених рішень щодо адміністративних правопорушень в
підприємницькій діяльності переважають адміністративні стягнення (80,06% у 2015 р.).
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Протягом 2010-2015 рр. спостерігалося зменшення частки накладених адміністративних
стягнень з 86,07% до 80,06%, що обумовлено зменшенням кількості поданих справ.
Збільшилась частка осіб щодо яких закрито справу з 13,89% у 2010 р. до 19,87% у 2015 р.
Частка осіб, щодо яких застосовано заходи впливу, не перевищувала 1% за кожен з років,
протягом 2010-2015 рр. (табл. 3).
Таблиця 3
Структура видів винесених рішень щодо адміністративних правопорушень в галузі
торгівлі, громадського харчування, сфері послуг, в галузі фінансів і підприємницькій
діяльності (Глава 12 КУпАП)
Абсолютне значення показника
№
Назва показника
2010
2011
2012
2013
2014
2015
Кількість осіб, щодо яких
603812 460025 374933 312923 203445 164029
розглянуто справи, од.
Частка осіб, щодо яких
накладено адміністративне
86,07
85,38
86,10
85,11
81,76
80,06
стягнення, %
Частка осіб, щодо яких
застосовано заходи впливу,
0,034
0,031
0,032
0,030
0,029
0,075
%
Частка осіб, щодо яких
13,89
14,59
13,87
14,86
18,21
19,87
закрито справу, %
Складено та розраховано автором на основі [7, С.154-155; 8, С.156-157; 9, С.158-159; 10, С. 152-153;
11, С.152-153; 12, С. 150-152]

Результати дослідження свідчать про зменшення абсолютної кількості осіб,
притягнутих до адміністративної відповідальності з 519711 осіб у 2010 р. до 131321 осіб у
2015 р. [7, 12].
Частка осіб, притягнутих до адмінвідповідальності, зменшилась з 86% у 2010 р. до
80% у 2015 р. [7, С.156-157; 12, С. 152-153] (табл. 4).
Таблиця 4
Частка осіб, притягнутих до адмінвідповідальності в галузі торгівлі, громадського
харчування, сфері послуг, в галузі фінансів і підприємницькій діяльності
2010

2011

2012

2013

2014

2015

Кількість осіб, щодо яких
розглянуто справи, осіб

603812

460025

374933

312923

203445

164029

Кількість осіб, притягнутих до
адміністративної
відповідальності, осіб

519711

392761

322799

266326

166332

131321

0,86

0,85

0,86

0,85

0,82

0,80

Частка осіб, притягнутих до
адмінвідповідальності,%

Складено та розраховано автором на основі [7, С.154-155; 8, С.156-157; 9, С.158-159; 10, С. 152-153;
11, С.152-153; 12, С. 150-152]

Серед видів стягнень переважають штрафи (86%), попередження (3%), конфіскація
предмета, грошей (2-3% у 2011 р., 2012 р., 2015 р.), (24% у 2010 р.), (6% у 2013 р.), (18% у
2014 р.) [10-15].
Отже, здійснення підприємницької діяльності відбувається на основі дотримання
таких принципів, як: цілеспрямованість, економічна свобода, ефективність, реалізм,
гуманізм, інноваційність.
Підприємець зобов’язаний не завдавати шкоди навколишньому середовищу, не
порушувати прав та інтересів громадян, підприємств, установ, організацій і держави, що
охороняються законом. Правопорушення у сфері підприємництва кваліфікуються за стадіями
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обігу капіталу: грошовий, продуктивний, товарний та державного управління оборотом
капіталу. Залежно від характеру настання несприятливих економічних наслідків,
відповідальність у сфері підприємництва набуває таких видів: цивільно-правова,
адміністративна, дисциплінарна, кримінальна.
Підприємницька діяльність в Україні характеризується кримінально-тіньовим та
підприємницько-інноваційним типом поведінки. У ланцюжку «підприємець-суспільство»
можливі різні правопорушення, за які неминуче настає відповідальність.
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В статті автор досліджує історію створення інституту державної реєстрації суб’єктів
підприємницької діяльності.
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діяльності.

Інститут державної реєстрації суб’єктів підприємницької діяльності являє собою
важливий елемент державного механізму, який формує сферу підприємницької діяльності.
Від ефективної роботи даного інституту залежить функціональна стабільність суб’єктів, що є
базисом економіки у будь якій країні.
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В світі цього, питання пов’язані із дослідженням історичних аспектів еволюції
інституту державної реєстрації суб’єктів підприємницької діяльності, залишаються
актуальними в сенсі розуміння помилок та досягнень, які Україна набула в процесі побудови
системи реєстрації суб’єктів підприємницької діяльності.
Україна обрала європейський вектор розвитку. В країні активно відбувається процес
гармонізації національного
законодавства із законодавством Європейського союзу.
Виходячи із загальної теорії держави та права кожна країна, не зважаючи на загальні
тенденції розвитку, має свої національні особливості, що впливає на структуру законодавчої
системи, тому дуже важливо в процесі законотворчої діяльності, спрямованої на імплантацію
в українське законодавство європейських принципів, враховувати національні особливості
української ментальності, які завжди мали вплив на законотворчій процес, в тому числі і на
формування інституту державної реєстрації суб’єктів підприємницької діяльності.
Дослідженням питань пов’язаних із виникненням, розвитком, регулюванням
інституту державної реєстрації суб’єктів підприємницької діяльності займалися: О.М.
Вінник, М.П. Гурковський, Л.М. Дорошенко, Ж.А. Іонова, О.О. Квасніцька, В.І. Крусса, В.С.
Макарчук, О.М. Олійник, Н.О. Панютін, С.А.Саніахметова, І.В. Спасібо-Фатєєва, Ю.К.
Толстий, Є.В. Титов, І. Т. Тарасов, Г.Ф. Шершеневич, Р.Б. Шишка, В.С. Щербина та інші.
Умовно вчені виділяють наступні етапи формування інституту державної реєстрації
підприємницької діяльності:
Перший етап – давньоримський період, коли, як зазначає В.С. Макарчук, для
створення юридичної особи вимагалося: дозвіл властей; виділення самостійного майна;
наявність установчого акта із зазначенням мети діяльності.
Другий етап – середні віки, коли як пише І.Т. Тарасов, процедура утворення
юридичної особи не потребувала дозволу держави.
Третій етап – ХVІІ- ХVІІІ сторіччя, коли заради цілей поліцейсько-фіскальних в
Англії та Іспанії «особливі реєстратори» реєструють данні про торговельні і промислові
підприємства, а на території Російської імперії право на комерційну діяльність та торгівлю
дає «откуп», так звана «плата в казну», та завершується формування гільдії купців.
Четвертий етап - Радянський період 1917-1990 рр., який включає період Нової
економічної політики (1921 р.) – «закладення основ інституту державної реєстрації на
території України» - вважає Ж.А. Іонова. Четвертий етап науковці поділяють на періоди
наступним чином:
1917-1923 рр. характеризувався наявністю великої кількості розрізнених нормативноправових актів, які регулюють порядок створення і діяльності комерційних організацій, які
не встановлювали єдиної, централізованої, впорядкованої системи їх створення; 1923-1931
рр. – створення інституту торгової реєстрації;
1931-1956 рр. – скасування інституту торгової реєстрації і введення державної
реєстрації;1956-1990 рр. – скасування державної реєстрації. Підприємства створювалися за їх
відомчою.
П’ятий етап – час формування правових основ незалежної України починається у
1990 році і триває по сьогоднішній день.
Останній етап характеризується наступними періодами:
1990 – 1991рр.- нормативне визначення процедури реєстрації суб'єктів
підприємницької діяльності як «процедури оформлення ініціативи юридичної чи фізичної
особи здійснювати самостійну, систематичну, на власний ризик діяльність по виробництву
продукції, виконанню робіт, наданню послуг та заняття торгівлею з метою одержання
прибутку» (згідно Закону України “Про підприємництво” від 7 лютого 1991 року);
1991 – 2003р. прийняття Закону України «Про державну реєстрацію юридичних осіб
та фізичних осіб-підприємців» - норм прямої дії в процесі вдосконалення процедури
державної реєстрації суб’єктів підприємницької (господарської) дії;
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2003р – по сьогодні - період удосконалення інституту державної реєстрації суб’єктів
підприємницької та суспільно-громадської діяльностей створення єдиної системи реєстрації
в Україні.
Державна реєстрація суб'єктів підприємницької діяльності як «процедура оформлення
ініціативи юридичної чи фізичної особи здійснювати самостійну, систематичну, на власний
ризик діяльність по виробництву продукції, виконанню робіт, наданню послуг та заняття
торгівлею з метою одержання прибутку» вперше була регламентована в національному
законодавстві Законом України «Про підприємництво», прийнятим 7 лютого 1991 року (далі
Закон Про підприємництво») [8].
Наступними кроками на шляху розбудови системи державної реєстрації суб'єктів
підприємницької діяльності стало прийняття законів, які регламентують порядок утворення
та діяльності окремих видів юридичних осіб: Закон України від 19.01.1991р. № 1576 «Про
господарські товариства»; Закон України від 27.03.1991р. №887 «Про підприємства в
Україні»; Закон України від 20.12.1991р. №2009 «Про селянське (фермерське
господарство)»; Закон України від 16.06.1992р. №2460 «Про об’єднання громадян». Закон
України від 07.12.2001р. № 2121 «Про банки і банківську діяльність».
На практиці вищезазначені законодавчі акти не були досконалими, тому суб’єкти
правовідносин, які брали участь у процесі оформлення державної реєстрації мали низку
проблем, що заважало оперативності проведення процедури.
Розуміння наявності недоліків призвело до прийняття низки документів, які мали
усунути ці недоліки.
Так, було конкретизовано перелік документів, які подаються для державної реєстрації,
зменшено строки реєстрації (спочатку до 15-ти, потім до 5-ти днів). Крім того постановою
Кабінету Міністрів України від 29 квітня 1994 року № 276 прийнято Положення про
державну реєстрацію суб'єктів підприємницької діяльності та про реєстраційний збір за
державну реєстрацію суб'єктів підприємницької діяльності», яким було врегульовано
процедуру державної реєстрації самих суб’єктів підприємництва, процедуру реєстрації змін
до установчих документів, процедуру перереєстрації та скасування державної реєстрації,
регламентовано переліки документів, які подаються для здійснення цих процедур,
встановлені єдині форми свідоцтв про державну реєстрацію, введені єдині форми
реєстраційних карток, сформовані вимоги до оформлення установчих документів, які
подаються для державної реєстрації. Крім того законодавець приймає низку нормативно–
правових актів, що регулюють процеси державної реєстрації окремих видів суб’єктів
господарювання та некомерційних юридичних осіб, зокрема об’єднань громадян, політичних
партій, благодійних організацій. Так відповідними постановами Кабінетом Міністрів
України були затверджені Положення про державну реєстрацію чи легалізацію окремих
суб’єктів, а саме Постанова КМУ від 27.04.93 № 302 «Про порядок реєстрації адвокатських
об’єднань»; Постанова КМУ від 19.08.96 № 974 «Про затвердження Положення про порядок
реєстрації торгівельних представництв суб’єктів федерації держав з федеративним устроєм»
та інші.
Наступним кроком розбудови інституту державної реєстрації юридичних осіб сфери
підприємницької та суспільної діяльності стає Указ Президента України від 07.02.97
№104/97 «Про Ліцензійну палату України» яким була утворена Ліцензійна палата України як
центральний орган виконавчої влади, метою якого було проведення державної політики
щодо державної реєстрації суб’єктів господарювання, методологічне забезпечення процедур
державної реєстрації та контроль за їх здійсненням.
Період 1997-2003років став часом оформлення єдиної системи державної реєстрації
суб’єктів підприємницької діяльності. Завдяки урядовим заходам, а саме прийняттю
постанови Кабінету Міністрів України від 25.05.98 р. № 740 органи державної влади
щомісячно надавали Ліцензійній палаті України, а потім, відповідно, Держпідприємництву,
статистичну інформацію про стан державної реєстрації суб’єктів підприємництва, що давало
можливість виявляти справжній стан процесів, які відбуваються під час державної реєстрації
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як суб’єктів підприємництва, так і непідприємницьких організацій, установ та закладів. За
результатами проведених Держпідприємництвом спільно з громадськими об’єднаннями
підприємців досліджень було виявлено прогалини у законодавстві, що були усунені із
прийняттям 16 січня 2003 року Цивільного та Господарського кодексів України (далі – ЦКУ
та ГКУ).
Згідно із ч. 1 ст. 89 ЦКУ, «юридична особа підлягає державній реєстрації у порядку,
встановленому законом. Дані державної реєстрації включаються до єдиного державного
реєстру, відкритого для загального ознайомлення». Таким чином процедурі державної
реєстрації підлягали не тільки юридичні особи - суб’єкти підприємництва, а й
непідприємницькі товариства та установи, що вимагало створення в Україні єдиної системи
державної реєстрації.
15 травня 2003 року був прийнятий Закон України «Про державну реєстрацію
юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців» №755 (далі Закон про реєстрацію). Законом
про реєстрацію внесено наступні головні зміни: введено єдиний механізм реєстрації суб'єктів
господарювання всіх організаційно-правових форм і форм власності; реалізовано
заявницький принцип створення нових юридичної особи або фізичної особи–підприємця та
частково принцип "єдиного вікна" у сфері реєстрації; спрощення порядку реєстрації саме для
підприємців; скорочення терміну реєстрації за рахунок впровадження електронного обліку;
правове регламентування процедури державної реєстрації юридичних осіб і фізичних осіб –
підприємців; призначено єдиного методолога з питань державної реєстрації суб'єктів
господарювання Державний комітет України з питань регуляторної політики та
підприємництва (Держкомпідприємництво); створено інститут державних реєстраторів, який
забезпечує процес реєстрації та несе відповідальність за правильність процедур реєстрації;
створено Єдиний державний реєстр юридичних осіб і фізичних осіб-підприємців;
автоматизовано роботу державного реєстратора за рахунок повної (введення, коригування і
відправки/отримання даних до/з Єдиного державного реєстру).
За період дії Закону про реєстрацію проявилися наступні проблеми:
колізії законодавства: розбіжності між Цивільним та Господарським кодексами
України щодо процедур створення юридичних осіб, визначення їх організаційно-правових
форм, процедур припинення діяльності юридичних осіб, що створює перепони при
проведенні державними реєстраторами реєстраційних дій;
створений, та впроваджений в дію Єдиний державний реєстр юридичних осіб і
фізичних осіб-підприємців; виявив велику кількість помилок, що була допущена органами
реєстрації до впровадження Закону;
недостатня кількість реєстраторів у регіонах створювало великі черги, та
подовжувало процедуру державної реєстрації, збільшувало корупційну складову;
слабке матеріально-технічне забезпечення державних реєстраторів в значній
кількості органів місцевої влади та наявність проблем в системах зв’язку, через які
передається інформація до центрального серверу і навпаки створювало затримки;
недостатність фінансування заходів щодо ведення Єдиного державного реєстру
та організації робочих місць державних реєстраторів, протиріччя в стандартах програмних
засобів, на яких ведуться відповідні Реєстри органів Держкомстату, Пенсійного фонду
України, Фонду соціального страхування з тимчасової втрати працездатності, Фонду
загальнообов'язкового державного соціального страхування України на випадок безробіття,
Фонду соціального страхування від нещасних випадків на виробництві та професійних
захворювань України створювали перепони в реалізації принципу "єдиного вікна у сфері
державної реєстрації.
Враховуючи розвиток сфери вітчизняного підприємництва, інституту юридичних
осіб, та актуальна необхідність гармонізації вітчизняного законодавства із законодавством
ЄС, 26 листопада 2015 року було прийнято Закон України «Про внесення змін до Закону
України "Про державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців" та
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деяких інших законодавчих актів України щодо децентралізації повноважень з державної
реєстрації юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань».
Метою нормативних змін стало:
необхідність об’єднати дані, які містяться у різних базах даних, так Єдиний
державний реєстр повинен об'єднати кілька окремих реєстрів, зокрема: Єдиний державний
реєстр юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців, Єдиний реєстр громадських
формувань, Реєстр громадських об'єднань, Єдиний реєстр підприємств, щодо яких порушено
провадження у справі про банкрутство, Єдиний реєстр арбітражних керуючих, Реєстр
постійно діючих третейських судів, а також з 01.01.2017 - Єдиний ліцензійний реєстр та
Реєстр документів дозвільного характеру;
створити єдину системи реєстрації різних суб’єктів (юридичних осіб, фізичних
осіб - підприємців, громадських формувань) та запровадити принцип екстериторіальності по
всій території України з метою спрощення доступу громадської спільноти до інформації про
ведення бізнесу чи суспільної діяльності, минаючи бюрократичні процедури отримання
адміністративних послуг;
удосконалити процедури надання адміністративних послуг в Україні у сфері
державної реєстрації юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців, громадських формувань.
Таким чином, на основі проведеного дослідження встановлено, що на сьогоднішній
момент в Україні створено нормативно-правову базу регулювання системи державної
реєстрації суб’єктів господарювання, юридичних, фізичних осіб-підприємців, а також
громадських формувань та об’єднань. Це безумовно є позитивним моментом, але в
результаті проведеного дослідження виявлено, що законодавча влада має схильність до
прийнятті недопрацьованих законодавчих актів, які удосконалюються вже в процесі
нормозастосування, що погіршує умови підприємницької діяльності.
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ЩОДО ЄВРОІНТЕГРАЦІЙНОГО ВЕКТОРУ ПІДГОТОВКИ СУДДІВ У РАМКАХ
ПРОЦЕСУ ФОРМУВАННЯ СУДОВОГО ПРАВА
The author presents the results of research issues to train judges on the basis of European integration vector.
The author analyzes the correlation of judiciary law as a discipline, doctrine and scientific phenomenon of legal reality.
The author concludes that the training of professional judges in the light of the priority vector of European integration
should take place in parallel with the objectification of key provisions of the doctrine of judiciary law.
Keywords: judiciary law, training professional judges, European integration, forming a judiciary law.
Автор представляє результати дослідження проблематики підготовки професійних суддів з
урахуванням євроінтеграційного вектору. Автором проаналізовано співвіднесення судового права як навчальної
дисципліни, наукової доктрини та явища правової реальності. Автор доходить висновку, що підготовка
професійних суддів у світлі пріоритету євроінтеграційного вектору має відбуватись паралельно з
об’єктивацією ключових положень доктрини судового права.
Ключові слова: судове право, підготовка професійних суддів, євроінтеграція, формування судового
права.

Формування судового права України як одна із запорук виконання покладених на
Україну зобов’язань з реформування судової влади вимагає належного кадрового
забезпечення. З цією метою доцільно глибоко досліджувати систему підготовки суддів та
особливості її вдосконалення у зв’язку з поширенням концепції судового права.
Судове право як навчальна дисципліна є важливим до вивчення у рамках здобуття
кваліфікації магістра з правознавства. Крім того, у рамках формування суддівського корпусу
можливо рекомендувати впровадження курсу «Судове право у євроінтеграційній парадигмі»
у підготовку кандидатів на посаду судді. А. В. Цихоцький з приводу формування програми
курсу «Судове право» зазначає наступне: «Зрозуміло, навчальна дисципліна відчуває
залежність як від рівня теоретичних досліджень проблем судової влади, так і стану
нормативної бази. Це комплексна дисципліна, що включає питання судоустрою, цивільного
процесуального, арбітражного процесуального законодавства і приватної юрисдикції. Що
стосується кримінально-процесуального права, то воно не повинно вивчатися в рамках
даного курсу умова, продиктоване роллю кримінальних наук в процесі формування
випускника юридичного вузу. Основна частина курсу присвячена вивченню судового
процесу - юридичної категорії, що відображує динаміку розвитку судочинства, зміну в часі
його стану і спрямованості. Як сукупність процесуальних дій судовий процес - це, по-перше,
форма функціонування органу держави; по-друге, - один з правових запрограмують-ванних
процесів, метою якого виступає постанову судового рішення. В ході його здійснюється
правозастосування, коли суд співвідносить фактичні обставини справи з юридичними
приписами. Рушійною силою судового процесу виступає правовий конфлікт інтересів
суб'єктів права (громадян, юридичних осіб, держави). Формування ринкової економіки
відбилося в програмі підготовки юристів введенням спеціального розділу про арбітражний
процес і приватну юрисдикцію. Арбітражні суди як органи правосуддя в економічній та
управлінській сферах життя потребують вивченні і в рамках курсу «Судове право» з
урахуванням загальних принципів процесуального характеру. Досвід викладання свідчить,
що хороші результати вдається досягти, використовуючи гак званий метод порівняння
правового регламенту процесу в загальних та арбітражних судах. Вивчення студентами
судового права вкрай важливо для підготовки юристів, оскільки майбутній фахівець набуває
знання, важливі для фундаментальної підготовки правознавця, засвоює правові поняття,
знання яких необхідне для забезпечення ефективної діяльності органів державної влади, а
також формує свою правову культуру і здатність приймати рішення, обґрунтовані в
правовому розумінні» 1, С. 28.
У Висновку № 3 (2002) Консультативної Ради наголошується на тому, що
специфічний характер суддівської діяльності та необхідність збереження гідності посади і
захисту суддів від усіляких видів тиску означає, що судді повинні поводитися у такий спосіб,
щоб уникати конфлікту інтересів або перевищення службових повноважень. Це вимагає від
суддів необхідності утримуватися від будь-якого виду професійної діяльності, що може
відволікати їх від виконання суддівських обов'язків або призводити лише до часткового
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виконання ними своїх обов'язків. КРЄС вважає, що правила професійної поведінки повинні
вимагати від суддів уникати будь-яких видів діяльності, які могли б компрометувати гідність
їхньої посади, а також підтримувати суспільну довіру до системи правосуддя шляхом
мінімізування ризиків виникнення конфлікту інтересів. З цією метою вони повинні
утримуватися від додаткової професійної діяльності, яка могла б обмежувати їхню свободу
та загрожувати безсторонності (до такої діяльності не належать викладацька, дослідницька,
наукова, літературна, мистецька) [2].
Особа, вперше призначена на посаду судді, набуває повноважень судді після
складення присяги судді, в якій вона присягається об'єктивно, безсторонньо, неупереджено,
незалежно та справедливо здійснювати правосуддя, підкоряючись лише закону та керуючись
принципом верховенства права, чесно і сумлінно виконувати обов'язки судді, дотримуватися
морально-етичних принципів поведінки судді, не вчиняти дій, що порочать звання судді та
принижують авторитет судової влади. У Законі "Про судоустрій і статус суддів" зазначено,
що суддя зобов'язаний:
1) своєчасно, справедливо та безсторонньо розглядати і вирішувати судові справи
відповідно до закону з дотриманням засад і правил судочинства;
2) дотримуватися правил суддівської етики;
3) виявляти повагу до учасників процесу;
4) додержуватися присяги судді;
5) не розголошувати відомості, які становлять таємницю, що охороняється законом,
в тому числі і таємницю нарадчої кімнати і закритого судового засідання.
А. О. Селіванов стверджує, що будь-яка криза в системі розподілу влад, їх протистоянь
призводить, як свідчить практика, до психопатології влади в державі і, як наслідок, до
психопатології влади судової. Проблема інституту кадрового складу і потенціалу його
оновлення у судовій системі отримала моловагомі результати, оскільки багато років поспіль
суд розглядали як елемент командно-адміністративного державного устрою, авторитет якого
до певного часу ніхто не брав під сумнів, а в останній час це перетворило правосуддя у
зруйнований у законодавчому порядку механізм судової влади, який скеровувався
автократичною владою Президента й Уряду України. Таким чином, цей інститут кадрового
забезпечення судів і відповідальність безпосередньо мають важливе значення для предмета
судового права. Цю проблему вчені розглядають у сучасний період із позицій судової
бюрократії, яку вони формулюють як владу уповноважених (суддів) над неуповноваженими
(учасниками процесу). Певною мірою це є владою одного індивіда (судді) над іншим
індивідом (наприклад, підсудний або тимчасово затриманий громадянин), тобто
характеристику складовій судової влади – судовій бюрократії. Це означає, що судовий
корпус трансформується періодично у самостійну корпорацію, яка має свої вузьковідомчі
інтереси, проте самі судді цю неперсоніфіковану категорію чомусь не визнають в аспекті
судового права 3, С. 15.
Ґрунтовно дослідивши проблематику підготовки кандидатів на посаду судді М. С.
Сьома доходить наступного висновку: «Не зважаючи на те, що основна увага на даний час
приділяється спеціальній підготовці кандидатів на посаду судді, доведено, що з огляду на
необхідність формування ціннісно-етичної парадигми у відповідності до європейських
стандартів, поняття «теоретична підготовка професійних суддів» має охоплювати більш
об'ємний освітній процес. Згідно закону, освітній процес у результаті якого кандидат на
посаду судді здобуває необхідну компетентність охоплює здобуття загальної вищої
юридичної освіти та проходження спеціальної підготовки. Вважаємо, натомість, що процес
підготовки майбутнього судді розпочинається з найбільш ранніх етапів виховання
особистості. Закріплені у свідомості майбутнього судді цінності, моральні норми, етичні
установки ще на етапі дошкільної, середньої освіти, згодом мають бути розвинені у ході
здобуття вищої юридичної освіти та при проходженні спеціальної підготовки. Саме такий
підхід забезпечуватиме формування ціннісно-етичної складової у підготовці професійних

240

суддів. На основі запропонованого підходу сформульовано наукові засади формування
ціннісно-етичної складової у теоретичній підготовці професійних суддів» 4, С. 157.
Міжнародними стандартами передбачено рекомендації щодо навчання суддів.
Зокрема, це Рекомендація (2004) 4 Комітету Міністрів Ради Європи державам-членам про
роль Європейської конвенції з прав людини в університетській освіті та професійній
підготовці, а також Висновок № 4 (2003) Консультативної ради європейських суддів до уваги
Комітету Міністрів Ради Європи щодо належної підготовки та підвищення кваліфікації
суддів на національному та європейському рівнях.
Парламентська Асамблея Ради Європи висловила побажання, щоб органи влади
привели систему підготовки суддів та навчальних установ у відповідність з європейськими
стандартами. Для цього, підготовка суддів повинна бути частиною судової гілки влади під
контролем і наглядом незалежного органу суддівського самоуправління, як це було
рекомендовано Венеціанською Комісією (Резолюція 1755 (2010).
Таким чином, можливо стверджувати, що у рамках євроінтеграційної парадигми
трансформування підходів до підготовки майбутніх юристів, а особливо кандидатів на
посаду судді тісно пов’язується з процесами формування судового права. У той час, як
навчальна дисципліна «Судове право» є практично сформованою, досі спірними
залишаються моменти щодо доктрини судового права, а відображення у правовій реальності
конкретних доктринальних положень, наприклад щодо прийняття єдиного судового кодексу
чи впровадження європейських стандартів судочинства залишається не достатньо
реалізованим. В цих умовах забезпечення професійної підготовки суддів на засадах
концепції та доктринальних положень судового права дещо ускладнюється певною
розбіжністю наукових підходів та дійсного стану правової реальності у сфері судоустрою,
судочинства та судової влади загалом.
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Приднестровье, обладая благоприятными климатическими, ландшафтными,
этнографическими, историко-культурными условиями, является превосходной территорией
для развития туризма, который может стать доминантным сектором местной экономики.
Для этого есть все предпосылки, в том числе исторически сложившийся национальный
состав, представителями которого являются молдаване, русские, украинцы, гагаузы, евреи,
болгары, цыгане и др., каждые из которых сохранили свою культуру, самобытность, обычаи,
традиции, нравы, обряды, ритуалы, конфессиональную принадлежность, менталитет, а
главное - гостеприимство, что позволит в полной мере развивать эту отрасль.
Ставку следовало бы сделать на культурный туризм и его разновидность – этнотуризм, поскольку образ жизни населения под влиянием глобализации становится все более
стандартизированным. Поэтому привлечь можно только самобытностью, уникальностью,
возможностью погружения в этно-среду.
Диагностический анализ развития туристического сектора Приднестровья позволяет
определить имеющиеся возможности повышения его эффективности и роли в национальной
экономике. Но прежде чем развивать въездной, следует активнее использовать ресурсы
внутреннего туризма,
который имеет перспективы в форме комплексных туров,
включающих как разные направления туризма, так и посещение разных дестинаций.
Приднестровье имеет возможность предложить искушенному туристу своеобразие
живых сельских традиций населения, в которых просматривается скрещение молдавской,
украинской, польской, русской и болгарской культур, а наличие многонациональных
традиций гастрономии и древней культуры виноделия, привлечет тонких почитателей
национальной кухни. В селах Республики уже открыто 10 гостевых домов. Но это только
начало развития туристической деятельности, и не позволяет в полной мере обслужить как
местного, так и зарубежного туриста, причем на высоком качественном уровне.
Туристскую дестинацию возможно развивать на базе таких памятников истории,
археологии, ландшафтной архитектуры, европейской и мировой значимости как: Колкотова
балка в Тирасполе, в Каменке – походный дворец графини Трубецкой и литературномемориальный музей П.П. Вершигоры, в с. Хрустовое – имение декабриста Юшкевича,
музей А.Г. Рубинштейна в Рыбнице, природный заповедник «Ягорлык» в Дубоссарах,
с.Рашково, урочище Валя-Адынке, парк-памятник садово-паркого искусства в Чобручах, и
др. объектов культурного наследия, этнографии, народных промыслов и ремесел. Но данные
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туробъекты автономны, разрозненны, нет единой системы организации въездного туризма,
но самое главное - нет культуры общения и поведения.
Первые попытки активизировать деятельность местных туроператоров
были
зафиксированы в законе «Об основах туристской деятельности», принятого в мае 2002г.
Верховным Советом. Он узаконил экономические отношения в сфере туристического
бизнеса и установил правила работы на рынке туристических услуг, а также
государственную политику в области туризма. В 2006г. в него были внесены изменения.
Кроме того, были внесены поправки в закон о лицензировании, которые установили
ответственность туроператоров и турагентов за соблюдение условий предоставляемых услуг.
Но это не привело к мультикультурному подходу к инфраструктуре приднестровского
туризма,
не отразилось на туристской дестинации. Приднестровье - регион с
благоприятными, но пока недостаточно эффективно используемыми возможностями для
развития туризма.
Доход, который можно было бы получать от уже существующих туристических
потоков, все еще не является заметным источником повышения уровня жизни населения.
Имеющиеся проблемы с учетом туристического потока и доходов от туризма связаны
с отсутствием специализированного
реестра
существующих и перспективных
туристических объектов в регионе, требующих дальнейшей разработки, нет целостной
внутрирегиональной статистики туризма. Отсутствует гибкая система стимулирования (в
том числе отсутствие налоговых льгот) туристических предприятий, занимающихся
въездным туризмом и инвестирования в средства размещения, создание историкокультурных и природных заповедников в регионе и иную туристскую инфраструктуру.
При этом отметим и невысокое качество обслуживание в секторах туристской
индустрии из-за низкого уровня подготовки кадров для работы в современных условиях в
сфере туризма и гостиничного бизнеса. Поэтому необходим целостный и многовекторный
подход к исследованию рынка туризма, который должен проводиться наряду с
инвентаризацией туристских ресурсов.
Выполнение указанной задачи потребует как от госорганов, представителей
коммерческого сектора, так и от научного сообщества проведения следующего спектра
работ:
- разработку региональной концепции развития туризма с экономическим
обоснованием планов ее реализации, в том числе в рамках региональных целевых программ
социально-экономического развития;
- проведение паспортизации туристских объектов в регионе, разработка системы их
оценки;
- создание организационно-правовых и экономических условий для стимулирования
развития въездного и внутреннего туризма (система льгот, преференций, открытие зон
свободного экономического развития);
- модернизации существующих и разработки новых мест туристского назначения с
учетом имеющихся ресурсов и экономической обоснованности;
- издания рекламно-информационной продукции;
- широкая и активная работа в интернет-пространстве и др.
При этом без создания благоприятного инвестиционного климата для
приднестровских и иностранных компаний, вкладывающих средства в туристскую
инфраструктуру Приднестровья, - не может быть и речи о развитие туристкой дестинации
республики. И начать следовало бы с оказания государственной поддержки малому и
среднему бизнесу в сфере туризма, который выявив наиболее выгодные, перспективные для
региона направления в развитии туризма, не требующие вначале крупных капитальных
вложений,
позволит использовать ее преимущества, в итоге запустит механизм
саморазвития отрасли.
В условиях приоритетной поддержки развития туристической индустрии со стороны
государства будет обеспечено более эффективное использование человеческих,
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информационных, материальных и иных ресурсов с учетом рынка труда и задач социальноэкономического развития области. И начать следовало бы с реставрации архитектурных,
исторических и культурных памятников, которая должна проходить с учетом исторического
облика, т.е. их аутентичности - соответствия историческим реалиями того периода, когда они
создавались. Важным фактором для развития туризма является сохранение важнейших для
республики объектов, такого как жемчужина республики – исторический комплекс
«Бендерская крепость» и развития на ее базе творческих кластеров.
Возрождение религиозной культуры, восстановление и новое строительство храмов
разных конфессий, также привлечет дополнительное число туристов. Пока же в основном
привлекает Свято-Вознесенский Ново-Нямецкий (Кицканский) монастырь, чья история
насчитывает более 150 лет и храм Александра Невского на территории Бендерской крепости,
который был освящён в 1833 году в присутствии императора Николая I [2, с. 26].
Т.о. туристская дестинация должна развиваться в контексте регионального,
национального и международного туризма,
способствовать устойчивому развитию,
включать в себя природную и культурную среду, соблюдать хрупкое равновесие,
характерное для многих туристических объектов. Для этого необходимо стимулировать
создание объектов туристической инфраструктуры, и в первую очередь в этническом
исполнении, развития национальной кухни (молдавской, русской, украинской, болгарской и
т.п.), национальных ремесел. Перспективным видится интегрированность туров - культурнопознавательного, сельского, гастрономического, винного и других видов, в сочетании с
семейным отдыхом, что сделают въездной туризм более популярным.
Туристская дестинация Приднестровья может получить импульс к развитию только в
условиях интегрального подхода. Это не только предложение разнообразных туристических
маршрутов и форм организации туров, но и трепетное отношение к живописным природным
ландшафтам, к аутентичности памятников истории и архитектуры, к народным ремеслам и
традициям. Наш регион отличается достаточно богатым природно-ресурсным и историкокультурным потенциалом для развития туризма, но этот потенциал необходимо грамотно и
экономически эффективно реализовать, чтобы он смог выступить своеобразным
катализатором социально-экономического развития. А значит, развитие внутреннего туризма
может частично решить
вопросы реализации свежей сельскохозяйственной и
винодельческой продукции, других товаров местных народных промыслов, что повлечет за
собой создание дополнительных рабочих мест, увеличение налогов, получение прибыли.
Социально-экономическое значение данного сектора определяется вкладом туризма,
в том числе и в занятость населения, особенно женщин, и создание новых рабочих мест. По
данным Всемирного совета по туризму и путешествиям, в мировом туризме занято около 9%
всех работающих, т.е. в сфере туризма занят каждый двенадцатый работающий [1, с. 47].
Поэтому для Приднестровья с большим дефицитом консолидированного бюджета, высоким
процентом оттока молодых кадров за рубеж, отсутствием рабочих мест – крайне важно
развивать данный сектор экономики.
И гармоничное сочетание разных направлений туризма позволит диверсифицировать
региональную экономику, предоставить новые источники доходов и создать «подушку
безопасности» для благосостояния населения.
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вирішенні поставлених питань.
Ключові слова: туризм, туристичний бізнес, туристичний продукт, інновації в туризмі.

Постановка проблеми. Вітчизняний туристичний бізнес є невід’ємною частиною
світового туристичного процесу та значно впливає на престиж країни і зростання її значення
в очах світової спільноти. Що надає значущості питанням пов’язаним із особливостями
функціонування та розвитку туристичної галузі, які представляють собою систему надання
можливостей для ознайомлення з історико-культурною та духовно-релігійною спадщиною
даної країни та її народу і водночас підвищують імідж країни.
Аналіз останніх досліджень та публікацій. Питання пов’язані з розвитком
туристичного бізнесу, набули поширення в роботах як зарубіжних так і вітчизняних науковців:
М. Хоні, Р. Гілпін, Г.І. Михайліченко,
Т.І. Ткаченко, М.Г. Бойко, А.А. Мазаракі,
О.В. Кендюхова, П.Ф. Коваль, Н.О. Алєшугіна, Г.П. Андрєєва, А.П Голіков [2; 3; 4; 5] та ін.
Незважаючи на значну працю проведену науковцями із вивчення зазначених питань,
недостатньо дослідженими лишаються особливості функціонування туристичного бізнесу з
точки зору інноваційного забезпечення. Дане направлення дослідження в рамках
забезпеченості туристичними ресурсами обумовлює нові напрямки наукових пошуків.
Метою статті є дослідження особливостей функціонування туристичного бізнесу в
економіці України та виявлення тенденції розвитку туристичної галузі з метою
формування на світовому ринку конкурентоспроможного вітчизняного туристичного
продукту.
Виклад основного матеріалу. Стратегічним пріоритетом сталого розвитку економіки
України є створення умов для швидкого пристосування туристичного бізнесу до нових
підходів в управлінні туристичними підприємствами з урахуванням мінливості зовнішнього
середовища. Такі зміни повинні ґрунтуватися на створенні сприятливих умов для розвитку
організаційно - правового й економічного середовища цієї галузі, на ефективному
використанні природного та історико-культурного потенціалу держави, на забезпеченні її
соціально-економічних інтересів і екологічної безпеки.
Торкаючись питання організаційно-правового аспекту діяльності туристичних
підприємств доцільно звернутись до нормативно-правової бази. Саме таким чином можна
скласти уявлення про основні напрямки державної політики у туристичній сфері та виявити
певні особливості її функціонування. Так, туристичний бізнес представляє собою надання і
попередню розробку комплексу туристичних послуг, що надаються відповідно до
законодавства України та поєднує послуги перевезення, розміщення та інші туристичні
послуги не пов’язані із перевезенням та розміщенням туристів [1].
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Законодавчо також прописані державна політика та державне регулювання які на
сучасному етапі розвитку туристичного бізнесу спрямовані на євроінтеграцію. Але
євроінтеграційні тенденції в політиці на жаль не супроводжуються реальними реформами в
економіці України. Натомість спостерігаються негативні зміни в процесі інвестування
туристичного бізнесу та повна відсутність бюджетного фінансування соціальних програм
пов’язаних з розвитком туризму, що значно перешкоджає та ускладнює ведення бізнесу.

Рис. 1. Частка прямих надходжень від туристичної сфери до ВВП України [6, с. 3]
Проте, не зважаючи на всі соціальні, політичні та економічні негаразди туристичний
бізнес збільшує обсяги виробництва туристичного продукту не зважаючи на відсутність
державних дотацій.
Висновок. Розглянувши питання стосовно особливостей формування туристичного
бізнесу в Україні можна зробити наступні висновки.
Безперечним фактом лишається необхідність стимулювання туристичної галузі на
державному рівні шляхом складання та практичної реалізації програми розвитку туризму
яка має містити пункти стосовно надання дотацій. Також важливим та перспективним є
розвиток міжнародного туризму направленого на зовнішнього туриста, що дає можливість
надходження коштів до країни та підвищення іміджу держави.
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АНАЛИЗ ПЕРСПЕКТИВ ДЕЛОВЫХ ТУРОВ ДЛЯ РАЗВИТИЯ ЭКОНОМИКИ
КУТАИСИ
The article says about change of economy structure and employment of the population in Georgian and
Kutaisi. The opinion is expressed that formation of „Specialists `s and expert`s meeting city“is perspective for
development of Kutaisi economy. It is shown that Kutaisi can become the main platform for carrying out business
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forums, scientific seminars and conferences, various trainings and meetings. It will help to create new workplaces in
spheres of hotel service, public catering, transport, tourist services, print, and trade in souvenirs (traditional products).
Keywords: employment of the population, structure of employment, working tour.
В статье рассмотрены вопросы изменения структуры экономики и занятости населения в Грузии и
Кутаиси. Высказано мнение, что для развития экономики Кутаиси перспективным является создание «Города
встреч специалистов и экспертов». Показано, что Кутаиси может стать основной площадкой для
проведения бизнес форумов, научных семинаров и конференций, различных тренингов и совещаний. Это
поможет создать новые рабочие места в сферах гостиничного сервиса, общественного питания, транспорта
и перевозок, туристических услуг, печати, торговли сувенирами (традиционных изделий).
Ключевые слова: занятость населения, структура занятости, деловой тур.

За годы независимости экономика Грузии прошла трудный путь от глубокой шоковой
терапии к всеобъемлющей свободной торговой зоне [1]. На этом пути она претерпела
существенные структурные, качественные и количественные преобразования. Как и во
многих постсоциалистических странах, в общей экономике доля реальной экономики
уменьшилось, а доля разного вида услуг выросла. В частности, ощутимым ростом
отличаются инфраструктурные проекты и строительство, финансовая сфера, торговля. Что
же касается промышленности, то рост, в основном, определяется добычей и реализацией
природных ресурсов [2]. Примечательно, что на количественном уровне общий ВВП и
средний доход на душу населения все еще не достиг уровня 1990 года. Одним из причин
можно считать и особенности развития экономики переходного периода, которые
определяют качественные изменения экономической активности населения и структуру
занятости.
На рис.1 приведены данные количественного изменения занятости населения страны
за 2010-2015 гг. (тысяч человек). С учетом всего занятого населения (как в стране, так за
границей), экономическая активность за эти годы составила 64-67%, а уровень занятости 5459% [3].

Рис.1. Количественные изменения занятости населения страны
При этом, данные структуры занятости (рис.2) на 2015 год (тысяч человек)
показывают, что изменения произошли и на качественном уровне. В частности, из рис.2
видно, что среди занятого населения основная часть относится к само занятым. Это люди,
проживающие в сельской местности, которые занимаются сельским хозяйством, в основном,
для удовлетворения нужд собственных семьей и мелкие индивидуальные предприниматели
(продавцы, кулинары, швей, мастера, шоферы и т.п.). К наемным сотрудникам относятся
люди, занятые в государственных учреждениях и частных предприятиях. Примечательно,
что первая часть приблизительно четыре раза больше, чем вторая. Анализ приведенных
данных указывает на необходимость повышения роли государства в развитии реальной
экономики, обеспечении номинального жизненного уровня населения, определения
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перспективных направлений развития регионов и проведения существенных мероприятий с
целью создания новых стабильных рабочих мест внутри страны.

Рис.2. Структура занятости в стране и Имеретинском регионе
Экономическая команда правительства путем решения этих задач считает: развитие
человеческого капитала, повышение конкурентоспособности и улучшение доступности к
финансам [2]. На базе этих принципов ведется работа с целью определения основных
направлении развития экономики страны и регионов. Одним из перспективных отраслей
экономики принято считать туризм. В ближайшие 4 года намечается рост количества
рабочих мест на 200 тысяч и 25 тысяч из них будут созданы в сфере туризма. Считаем, что
создание перспективных туров на региональном уровне является одним из основных задач
руководящих звеньев управления, как центральных, так и региональных.
Проблемы количества и структуры занятости остро стоит перед населением
Имеретинского региона и города Кутаиси. За последние десятилетия промышленный
потенциал региона и города был практически полностью утрачен или доведен до минимума.
Основная рабочая сила в регионе занята в индивидуальных хозяйствах в селах. В Кутаиси
большинство наемных сотрудников занято в государственных учреждениях (органах
управления, охраны правопорядка и безопасности, учебных заведениях), а само занятые – в
сфере обслуживания (торговля, финансовые учреждения, объекты общепита). Считалось, что
присвоение Кутаиси статуса парламентского города, должно было повысить значимость и
экономическую активность в городе. Однако, на практике эта мера не привела к ощутимым
результатам в ключе улучшения жизненного уровня населения. Поэтому, как и во всей
стране, и в Кутаиси одним из основных направлений развития экономики считается туризм.
В связи с этой задачей перед руководящими органами и частными предпринимателями стоит
задача определения и создания перспективных туров с учетом материальных, природных,
человеческих ресурсов.
На основе изучения туристического потенциала города считаем, что для Кутаиси
наиболее перспективными турами являются деловые (рабочие) туры. Считаем, что Кутаиси
может стать основной площадкой для проведения бизнес форумов, научных семинаров и
конференций, различных тренингов и совещаний. Кутаиси может стать «Городом встреч
специалистов и экспертов» (Specialists `s and experts`s meeting city).
Примечательно, что доля деловых (бизнес) туров в ВВП развитых стран составляет
1,5%, России – 0,3%. При этом, 50% прибили авиаперевозок, 60% - гостиничных сервисов и
70% - проката автомобилей обусловлены деловыми турами [4]. Если учесть структуру и
объемы производства в туристической сфере, можно с уверенностью сказать, что статус
«города встреч» (Meeting city) принесет Кутаиси ощутимую экономическую выгоду (рис.3).
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Из рис.3 видно, что объем производства в туристической сфере предусматривает
предоставление следующих сервисов: обслуживание в гостиницах или кемпингах (1);
обслуживание в ресторанах, барах, столовых и предоставление готовых блюд (2);
железнодорожный, сухопутный, водный и воздушный транспорт (3); деятельность
туристических предприятий, предоставление помощи туристам (4).

Рис.3 Объем производства в туристической сфере
При осуществлении проекта Meeting city производство во всех выше указанных
сферах сервиса увеличится, т.к. при проведении различных форумов в обязательном порядке
предусматривается обеспечение участников жильем и питанием. Это даст возможность
существующим предприятиям гостиничного сервиса и объектов питания расширить
производство, улучшить качество и создать новые продукты услуг. Безусловно, повысятся
доходы всех видов транспорта, т.к. в зависимости от масштаба мероприятия участники будут
приезжать из различных регионов страны и всего мира. Для этого могут быть задействованы
все виды транспорта: сухопутный, железнодорожный, водный или воздушный. Часто в
пределах деловых туров предусматривается отдых, развлечение, посещение театров и
концертов или познавательные (ознакомительные) поездки и экскурсии. Поэтому, при
планировании деловых туров, туристические предприятия могут проявить креативность,
знание специфики потребителя и предложить интересный, насыщенный и соответствующий
мероприятию туры.
Думаем, что для осуществления проекта Meeting city успешно можно было бы
использовать материальную базу и инфраструктуру парламента и правительства,
находящегося в Кутаиси. На их базе можно создать площадки для форумов и встреч
различных содержаний. Для планирования и проведения мероприятий и обеспечения
организационной работы надо будет создать
специальную структуру. В ней войдут
сотрудники, которые обеспечат готовность рабочего пространства (залов для рабочих встреч
и комнат отдыха, технического оборудования, буфетов или помещения для кофе – брейков и
т.п.); наличие нужных материалов (печатных и цифровых материалов, канцелярских
принадлежностей и сувениров), встретят и сопроводят участников форума в соответствии с
расписанием. В этой структуре будут работать менеджеры, маркетологи, IT – специалисты,
переводчики – специалисты иностранных языков, гиды. Структура будет сотрудничать с
транспортными компаниями, объектами общепита, с гостиницами, туристическими
фирмами, оперным и драматическим театрами, симфоническим оркестром, ансамблем
народных песен и танцев. В зависимости от масштаба мероприятия, в качестве волонтеров
могут быть привлечены студенты и учащие колледжей и школ.
Таким образом, считаем, что для развития экономики Кутаиси перспективным
является осуществление проекта Meeting city. Эффективная и плодотворная реализация
проекта обеспечит создание новых предприятий и соответственно, новых рабочих мест в
сферах гостиничного сервиса, общественного питания, транспорта и перевозок,
туристических услуг, печати, торговли сувенирами (традиционных изделий).
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Світовий досвід бізнесу показує, що використання стратегічного підходу до
управління розвитком підприємства підвищує ефективність його розвитку в умовах
сучасного ринку. Особливістю процесу стратегічного розвитку є те, що вимоги
пред'являються не тільки до кінцевого результату цього процесу, але і до всього його ходу. У
цьому відмінність стратегічного розвитку від реалізації короткострокових планів і проектів,
які є лише частиною окремих етапів стратегічного процесу.
Сукупність ресурсів, які знаходяться у розпорядженні підприємства, зазвичай
використовується на 60 – 80% при можливих 100%. Знання технічних, виробничих,
організаційних та економічних можливостей підприємства не завжди забезпечує повноцінне
використання усього потенціалу підприємства. Отже, немає такої галузі, організації чи
підприємства, яким би не була б потрібна стратегія розвитку.
У розробці та реалізації стратегії розвитку зацікавлені: власник бізнесу, якому
необхідне гарантоване збільшення прибутку; генеральний або виконавчий директор, який
прагне до стійкого стану керованої компанії на ринку; ТОП-менежмент (директора з
фінансів, маркетингу, персоналу), що потребує покрокового плану дій з освоєння ринку,
боротьби з конкурентами, інструкцій по виходу з кризових ситуацій.
Існує багато визначень, узагальнення яких дало змогу охарактеризувати стратегію
розвитку підприємства як систему довгострокових цілей підприємства стосовно ключових
сегментів господарської діяльності: маркетину, виробництва, матеріально-технічного
забезпечення, фінансів, системи управління персоналом, організаційної структури
управління в умовах мінливого зовнішнього середовища та обмеженості ресурсів.
Процес формування стратегії розвитку підприємства характеризується високим
рівнем складності. Це обумовлено необхідністю врахування множини динамічних, нечітких,
не завжди формалізованих цілей і орієнтирів, виникає можливість формування стратегії на
основі суперечливих орієнтирів. Формування стратегії розвитку підприємства включає аналіз
зовнішнього середовища та потенціалу підприємства, визначення цілей розвитку
підприємства, аналіз альтернативних методів і засобів їх досягнення, створенням портфеля
альтернативних стратегій, вибір оптимальної стратегії.
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Аналіз зовнішніх можливостей і загроз виражається через силу впливу груп факторів:
економічних, політичних, ринкових, конкурентних, міжнародних, соціальних і виробничотехнологічних (стан виробництва на зовнішніх для підприємства ділянках технологічних
ланцюгів, рівень технології конкурентів, можливості нових технологічних розробок тощо).
Аналіз внутрішніх ресурсів, необхідних для того, щоб скористатися зовнішніми
можливостями, а також виявлення внутрішніх слабких сторін, які можуть ускладнити
проблеми, пов'язані із зовнішніми небезпеками. Розглядаються структура та організаційний
потенціал підприємства, використання наявного виробничого потенціалу, стан каналів збуту
та мережі післяпродажних послуг.
Розробка місії і цілі підприємства. Місія – це концепція бізнесу, де стисло викладено
головне призначення підприємства на досить тривалу перспективу його існування. Просто і
чітко сформульована, щоб бути зрозумілою і своїм співробітникам, і споживачам. Місія буде
змінюватися у відповідності з вимогами ринку, так як вона в першу чергу передбачає
задоволення запитів споживачів. Після формулювання місії визначаються довгострокові та
короткострокові цілі підприємства.
Стрижнем стратегії розвитку є комплекс заходів (програм), орієнтованих на
максимальне використання ключових конкурентних переваг компанії, виявлених на етапі
стратегічної діагностики. Складовою частиною стратегії є коротко-, середньо - і
довгострокові цілі і завдання компанії, а також обґрунтування обсягів, структури і джерел
фінансових ресурсів, необхідних для їх реалізації.
Стратегія розвитку орієнтована на досягнення таких основних цілей, як: збільшенняня
доходів і прибутку підприємства, зростання показників рентабельності, збільшення частки
ринку, розширення виробничої діяльності, зростання чистого грошового потоку, формування
оптимальної структури капіталу, зростання ринкової вартості компанії, забезпечення ефекту
синергізму. Зазначені цілі повинні досягатися не лише у результаті процесу розвитку, а
постійно в процесі розвитку. Тобто, важливими є питання гнучкості та мінливості стратегії
розвитку, як складного інтелектуального механізму управління цілями компанії.
Розробка декількох варіантів стратегій розвитку підприємства, спрямованих на
виконання поставлених цілей. Підбирається індивідуально для вирішення завдань
конкретного бізнесу. При виборі стратегії вирішальним фактором є її ефективність. Для
оцінки результативності реалізації стратегії можливе використання таких показників:
економічного ефекту (збільшення маси і норми прибутку, чистого прибутку, строк окупності
інвестицій, обсяг продажів); соціального ефекту (покращення умов праці, його
привабливості, розвиток культури і освіти); технічного ефекту (підвищення якості і
конкурентоспроможності продукції).
Якісні і кількісні орієнтири корпоративної стратегії є основою для розробки
маркетингової, інвестиційної, технологічної та організаційної функціональних стратегій
розвитку компанії. Реалізація стратегії обумовлює необхідність проведення відповідних
організаційних перетворень. При цьому організаційна структура виступає в якості основного
механізму розподілу ресурсів і управління компанією для досягнення стратегічних цілей
завдань.
Рішення про вибір оптимальної стратегії приймається після проведеного аналізу та
оцінки. Далі обрана стратегія розвитку підприємства реалізується з урахуванням вимог
ринку. Підприємства можуть одночасно здійснювати не одну, а кілька стратегій. Оскільки
стратегія потребує значних капіталовкладень, тож перед керівниками підприємств стоїть
завдання — обрати саме ту стратегію, яка принесе найбільший успіх.
В умовах сучасного стану економіки досить привабливою для підприємств торгівлі є
стратегія лідера. Стратегія лідера — це підтримання становища на ринку та зміцнення
конкурентніх позицій. ЇЇ можна застосувати до будь-якого підприємства, що прагне займати
лідируючі позиції на ринку України.
Також ця стратегія дає можливість обрати три стратегічні моделі поведінки:
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1)
Стратегія постійного наступу — базується на принципі “найкраща оборона —
гарний наступ”, лідер повинен бути першим в створенні конкурентніх переваг. Суть такої
моделі полягає в постійній боротьбі, щоб вивести на ринок новий продукт, чи вдосконаленні
якості товарів, покращенні обслуговування.
2)
Стратегія оборони й зміцнення — полягає в зміцненні досягнутих позицій на
ринку. Її ціль — втримати частку ринку, захистити своє положення. Цю модель стратегічної
поведінки, рекомендується використовувати оргінізаціям, які вже досягли успіху, але хочуть
“втриматись на плаву” в нинішніх умовах економіки.
3)
Стратегія перетворення компаній-претендентів на послідовників — лідер
використовує чесні та етичні методи тиску на фірми, що не є лідерами, з метою перетворення
їх на послідовників. Лідер, що використовує таку стратегію, має вибирати правильні методи
боротьби. Інакше потрапивши в тяжке становище, лідер ризикує бути атакований
конкурентами, що може привести до втрати своїх позицій на ринку.
З огляду на сильні та слабкі сторони стратегії лідерства можна сказати, що
універсальність стратегії відкриває перед компаніями великі можливості, а саме: зміцнення
конкурентних позицій та збільшення частки ринку, шляхом постійного вдосконалення та
інновації. Але нестабільна економіка та постійне зростання числа конкуруючих підприємств
є загрозою не тільки для стратегії лідерства, а й для розвитку вцілому.
У сучасних умовах, коли відбувається стрімкий розвиток ринку, успіх підприємств
прямо залежить від вміння формувати і впроваджувати на кожному рівні управління
стратегію розвитку. Розроблення маркетингової стратегії передбачає визначення найбільш
ефективних напрямків розвитку торгового підприємства, які забезпечать високий рівень
конкурентоспроможності на ринку порівняно з іншими підприємствами, що діють у даній
сфері.
Слід відмітити, що на ринку торговельних послуг пріоритетне місце посідають великі
торговельні майданчики, які у своїй діяльності регулярно реалізують маркетингові,
інформаційно-інноваційні стратегії, що надає їм конкурентну перевагу і забезпечує
підвищення попиту на продукцію. В умовах зростаючої конкурентної боротьби між
професійними учасниками ринку, формування маркетингової стратегії має велике значення
для підвищенні темпів фінансового і виробничого зростання торговельного підприємства,
дає змогу планувати напрямки своєї діяльності, проводити якісне дослідження ринку і
прогнозувати розвиток підприємства в довгостроковій перспективі. Таким чином,
маркетингова стратегія повинна охоплювати широкий спектр проблемних аспектів і дає
можливість підприємству прогнозувати майбутній стан ринку і попит на ньому, формувати
довгострокові проекти інвестування і в повній мірі відповідати потребам і очікуванням
цільових покупців.
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СООТВЕТСТВИЕ ПРИНЦИПОВ ГРУППИРОВАНИЯ ОРГАНИЗАЦИОННЫХ
СТРУКТУР ВЛИЯНИЮ ФАКТОРОВ ВНЕШНЕЙ СРЕДЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
ПРЕДПРИЯТИЙ
The strategy of the company's development as the theme of scientific research is particularly relevant now,
when the organization requires a systematic development in the future. In turn, the development of the company
depends on how the process of transformation of the configuration of its organizational structure will occur in the
implementation of development strategies. In this article the question concerning the principle of grouping of
conformity of the organizational structure as the basic design parameter, the influence of environmental factors of the
enterprise.
Keywords: clustering principle, the configuration of the organizational structure, dynamics, complexity of the
environment, coordination of activities of the enterprise.
Стратегия развития предприятия, как тема научных исследований, особенно актуальна в настоящее
время, когда организации требуют системного развития на перспективу. В свою очередь развитие
предприятия зависит от того, как будет происходить процесс трансформации конфигурации его
организационной структуры в процессе реализации стратегии развития. В данной статье рассмотрен
вопрос, касающийся соответствия принципа группирования организационной структуры, как основного
параметра дизайна, влиянию факторов внешней среды деятельности предприятия.
Ключевые слова: принцип группирования, конфигурация организационной структуры, динамичность,
сложность внешней среды, координация деятельности предприятия.

Основной задачей предприятий в условиях всевозрастающей роли геополитических
процессов в современном мире стало их развитие во внешней среде, которая становится все
более сложной и динамичной. Чтобы развиваться, организациям необходимо обращать
внимание на все факторы внешней среды с целью своевременного принятия решения
руководителем о соответствующих изменениях в структуре. Основным параметром дизайна
при этом является принцип группирования организационных единиц.
На современном этапе, учитывая постоянно растущую необходимость развивать
новые теории повышения эффективности управления предприятиями, важны новые модели
организационного построения с учетом принципов группирования структурных единиц как
параметров дизайна конфигураций оргструктур в контексте влияния факторов внешней
среды деятельности предприятий.
Основной вклад в понимание определяющего влияния факторов внешней среды
предприятия на его дальнейшее развитие был сделан современными авторами. Данной
проблематикой занимались : Б.Андреев [1], Е.Бутенко [2], Е. Борисов [3], О.Волкогонова [4],
Н.Дунаева [5], Г.Минцберг [6], Л.Попова [7], Р. Фатхутдинов [8] и др.
Но, несмотря на масштабность исследований, четкие и обоснованные подходы к
определению принципов группирования организационных структур предприятий с учетом
уровня влияния факторов внешней среды в настоящий момент не определены окончательно.
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Поэтому целью данной работы является разработка подхода к определению принципа
группирования оргструктуры предприятия в контексте влияния факторов внешней среды его
деятельности.
Как известно, структуру организации можно представить себе как совокупность
способов, посредством которых процесс труда сначала разделяется на отдельные рабочие
задачи, а затем достигается координация действий по их решению [6]. Группирование при
этом является основным средством, благодаря которому происходит координация
деятельности организации путем определения должностных позиций, которые впоследствии
образуют организационные единицы. Следует также отметить, что
группирование
организационных единиц
есть ни что иное, как параметр, с помощью которого
осуществляется действие координационного механизма, а именно, прямого контроля.
Важным условием группирования являются общность ресурсов и показателей деятельности,
что
приводит к взаимному согласованию (второй координационный механизм).
Группирование структурных единиц образует основу для третьего координационного
механизма – стандартизации выпуска, который можно определить как спецификацию
результатов труда. Основное отличие двух неуказанных координационных механизмов
(стандартизация рабочих процессов и стандартизация навыков и знаний) в том, что данные
механизмы применяются для координации деятельности отдельных работников и поэтому
используются вне зависимости от принципов группирования структурных единиц (рис.1).

Координация деятельности
организационных единиц

Координационные
механизмы

Условие
группирования

Общность ресурсов
и показателей
деятельности

Взаимное
согласование

Средство
группирования

Определение
должностных
позиций

Прямой контроль

Основа для группирования организационных
единиц

Стандартизация
выпуска

Координация деятельности отдельных
работников

Стандартизация
рабочих процессов
Стандартизация
навыков и знаний

Рис. 1. Внутренняя координация деятельности предприятия
(авторская разработка)
Современные методы построения структуры организации определяют два принципа
группирования структурных единиц: функциональный и рыночный. Выбор в пользу
функциональности организации обусловливается следующим образом: с одной стороны
достигается высокая степень технической компетенции по сравнению со своими
конкурентами и эффективность организации связана с ее большим размером, что позволяет
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развиваться специализации процессов. То есть, если в организации на первый план в
качестве принципов группирования выходят зависимость процесса и масштаба, при этом
организация должна выбрать для группирования принцип функциональности.
Выбирая для группирования рыночный принцип, организация предпочитает
координацию рабочего потока и сознательно идет на уменьшение влияния таких критериев
как процесс и масштаб [9]. В этом случае оргструктуры не склонны к формализации, они
разбиты на рыночно-организованные единицы, являются, как правило, вертикально и
параллельно децентрализованными. В организациях, построенных по рыночному принципу,
подразделения не являются большими, в отличие от подразделений в функциональных
организациях.
Большинство отечественных организационных структур представляют собой
организации по функциональному признаку. Они достаточно сильно бюрократизированы –
их деятельность подчинена достаточно жёстким формальным регламентам.
В рыночных структурах организация, управляя рабочими потоками, сама задает
взаимосвязи между своими частями. Достигается данный эффект за счет координации
действий стратегического апекса, техноструктуры, операционного ядра, вспомагательного
персонала и менеджеров срединной линии. При этом структура должна быть построена так,
чтобы взаимное
согласование между организационными единицами
приводило к
образованию прочных систем управления, которые в свою очередь открывали возможности
для полноценной работы инструментов взаимодействия. Данный подход позволяет
достаточно быстро реагировать на изменения, происходящие во внешней среде.
Как известно, инструменты взаимодействия – это средства систем управления
рыночных структур. К ним относятся: связующие должностные позиции, менеджерыинтеграторы,
специальные группы рабочие комитеты, а также матричные схемы
структурирования.
Для дизайна структуры большое значение имеет понимание конкретного воздействия
внешней среды на организацию, при этом надо учитывать не саму среду , как данность , а
способность организации работать в ней , оперативно реагировать на ее изменения[9].
Таблица 1
Основные конфигурации оргструктур предприятий
Конфигурация
оргструктуры

Основной
координационный механизм

Ключевая
часть
организации

Простая
структура

Прямой
контроль

Стратегический апекс

Механистическая бюрократия

Стандартизация
рабочих
процессов

Техноструктура

Профессиональная
бюрократия

Стандартизация
навыков и
знаний

Операционное ядро

Дивизиональная Стандартизация
форма
выпуска

Срединная
линия

Адхократия

Взаимное
согласование

Вспомогательный
персонал

Тип
децентрализации
Вертикальная и
горизонтальная
централизация
Ограниченная
вертикальная
селективная
децентрализация
Вертикальная и
горизонтальная
децентрализация
Ограниченная
вертикальная
параллельная
децентрализация
Селективная
вертикальная и
горизонтальная
децентрализация

Доминирующий принцип
группирования

Тип внешней
среды

Рыночный

Простая,
динамичная,

Функциональный

Простая,
стабильная

Функциональный

Сложная,
стабильная

Рыночный и
функциональный

Средняя степень
сложности,
средняя степень
динамичности

Рыночный

Сложная,
динамичная

С одной стороны – чем динамичнее окружение, тем органичнее структура, с другой
стороны - чем сложнее внешняя среда, тем более децентрализованной она является [6]. При
этом, тип конфигурации организационной структры зависит от основного координационного
механизма, ключевой части структуры и типа децентрализации [10]. Ниже представлены
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Динамичность
внешней среды

основные конфигурации организационных структур с указанием доминирующего принципа
группирования и типа внешней среды (табл.1). Рассмотренное выше представлено на схеме
соответствия принципа группирования организационных единиц
конфигурации
организационной структуры предприятия (рис.2). В данном контексте следует обратить
внимание, что сложной и динамичной внешней среде наиболее соответствует адхократичная
форма, сложной и стабильной - профессиональная бюрократия, простой и динамичной простая форма, простой и стабильной - механистическая бюрократия; если внешняя среда
стремится к средней степени сложности и динамичности, рекомендуется применять
дивизиональную форму.

Простая форма

Адхократия

Сектор применения
рыночного
принципа

Дивизиональная форма
Механистическая
форма

Профессиональная
форма

Сектор применения
функционального
принципа

Сложность внешней среды
Рис. 2. Соответствие принципа группирования организационных единиц
конфигурации организационной структуры предприятия (авторская разработка)

1. Определение типа внешней среды предприятия (простая и
динамичная, простая и стабильная, сложная и динамичная, сложная
и стабильная)
2. Определение конфигурации организационной структуры в
зависимости от существующего типа внешней среды деятельности
предприятия (табл.1)
3. Определение принципа группирования организационных
единиц и других параметров дизайна оргструктуры в соответствии с
определенной конфигурацией (табл.1)

4. Осуществление необходимых изменений в организационной
структуре (или первичное построение)
Рис. 3. Основные этапы подхода к определению принципа группирования
оргструктуры предприятия в контексте влияния факторов внешней среды его
деятельности (авторская разработка)
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Очевидно, что сектор применения рыночного принципа группирования лежит в
верхней части схемы, так как указанный принцип эффективен в организационных
структурах, комфортно существующих при высоком уровне динамичности внешней среды.
Сектор применения функционального принципа группирования находится в нижней части
схемы, так как данный принцип группирования оргструктур эффективен в организациях,
успешно существующих при низком уровне динамичности внешней среды деятельности
предприятий.
С учетом зависимости конфигурации оргструктуры от типа внешней среды (рис.2),
ниже представлены основные этапы подхода к определению принципа группирования
оргструктуры предприятия в контексте влияния факторов внешней среды его деятельности
(рис.3).
Выводом к данной работе может служить следующее утверждение. Изменения,
происходящие в структуре организаций, являются сложными и многовариантными
процессами, происходящими под воздействием факторов
внешней среды. Поэтому для использования в работе менеджерами всех уровней управления
организациями предлагается разработанный
подход к определению принципа
группирования оргструктуры предприятия в контексте влияния факторов внешней среды его
деятельности.
Данный подход, в отличие от существующих, определяет связь между конфигурацией
организационной структуры, принципом группирования организационных единиц и типом
внешней среды деятельности предприятия; позволяет использовать предложенную
последовательность действий как при построении новых, так и при развитии существующих
предприятий.
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ТЕНДЕНЦІЇ ВНУТРІШНЬООРГАНІЗАЦІЙНОГО НАВЧАННЯ ПЕРСОНАЛУ
Problems of the in-house staff training in the context of the concepts of the learning organizations and
relationship of the personal and organizational human capital are identified. Difficulties when a “trained worker
returns to the untrained organization” are described.
Keywords: staff training, learning organization; human capital
Визначено проблеми внутрішньоорганізаційного навчання персоналу у контексті концепцій організації,
що самонавчається, та взаємозв’язку персонального і організаційного людського капіталу. Описано
ускладнення, коли «навчений працівник повертається в ненавчену організацію».
Ключові слова: навчання персоналу; організація, що самонавчається; людський капітал

Питання навчання персоналу не залишаються поза увагою науковців - від числених
статей, відповідних розділів у роботах з управління персоналом до тематичних підручників,
монографій. Дослідники пов’язують ці процеси з концепцією організації, що самонавчається
[1,2,3]. Видається доцільним визначити проблеми саме внутрішньоорганізаційного навчання
персоналу у контексті концепцій організації, що самонавчається; взаємозв’язку
персонального і організаційного людського капіталу.
Внутрішньорганізаційне навчання персоналу націлене на розвиток ресурсної
здатності організації. Цільовою установкою формування корпоративних знань як продукту
бізнес-освіти є створення інтерактивного навчаючого оточення в організації і надання
знанням споживчого характеру. Це співзвучно одному з базових принципів управління
людськими ресурсами, а саме необхідності інвестування в працівників для розвитку їх
персонального людського капіталу, необхідного для організації, і підвищення
компетентності, що формує організаційний людський капітал і забезпечує певний обсяг
виробничого капіталу.
Реальний тип сучасної організації, що безупинно трансформується і розвивається
шляхом постійного навчання і перенавчання персоналу, - організація, що самонавчається –
спільнота людей, у якій накопичені індивідуумами і організацією знання нагромаджуються і
зберігаються, формується і зростає інтелектуальний капітал, відбувається «створення
доданої вартості за допомогою знань» [1,2,3].
Але кожна організація унікальна, і вона сама по собі виступає інститутом навчання і
розвитку. Повсякденна діяльність організації постійно створює нове знання. Організацій, що
не навчаються, не існує. Кожну з організацій можна назвати такою, що самонавчається,
питання лише у тім, наскільки велика й усвідомлена її здатність до навчання. І в то й же час у
світі немає організацій, які можна назвати «learning company», розуміючи під цим якийсь
вищий ступінь досконалості й майстерності. «Learning company» - це не статичний стан,
якого організація рано або пізно досягне, це процес постійного самовдосконалення і
розвитку; і різниця між різними організаціями лише в тому, наскільки усвідомлено і
цілеспрямовано вони рухаються в цьому процесі.
Щоб домогтися успіхів, організація повинна вчитися краще своїх конкурентів і
застосовувати ці знання у своїй діяльності швидше й ширше. Це означає, що кожен
співробітник - створює він безпосередньо прибуток чи ні - повинен брати участь у процесі
розширення й поширення знань, які можуть бути застосовані організацією для одержання
прибутку.
Процес навчання персоналу повинен бути орієнтований на потреби організації,
незважаючи на те, що в центрі цього процесу знаходиться нарощування персонального
людського капіталу. Саме організація повинна вирішувати, які працівники їй потрібні для
досягнення стратегічних цілей і як можна їх залучити і навчати найбільш ефективним чином.
Навіть акцентуючи значення і доцільність самостійного навчання працівників, що саме по
собі правильно, організація повинна визначати напрямок цього саморозвитку як набуття
певної компетентності.
Процесу навчання персоналу має передувати вивчення потреби в навчанні,
визначення завдань навчання, що дозволяють виявити невідповідності між наявною
компетентністю і компетентністю, яка необхідна для успішної роботи у даний час або у
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майбутньому В залежності від характеру невідповідності обирається програма підтримки
нагромадження людського капіталу.
Загальний ефект від внутрішньоорганізаційного навчання персоналу виявляється у
вигляді приросту результату діяльності системи (доданої вартості), а також у вигляді
економії витрат на компенсацію наслідків помилкових дій чи рішень. До результатів такого
навчання можна віднести:
- створення єдиної управлінської культури усередині організації;
- зміцнення корпоративної свідомості працівників, зближення особистих інтересів
працівників з інтересами організації;
- обмін інформацією між працівниками різних підрозділів, що проходять навчання
разом, поширення "по горизонталі" передового досвіду, інших інновацій;
- зростання здатності до координованого усвідомлення спільної діяльності при
прийнятті рішень;
- вироблення єдиних стандартів якості роботи із споживачами (клієнтами,
покупцями);
- збільшення швидкості роботи (реакції на аномальні ситуації і т.п.);
- зниження втрат від неправильної оцінки ситуації і неправильних дій працівників;
- запобігання збитку від непередбаченого настання небажаних подій і ситуацій,
обмеження поширення так званих "ланцюжків небажаного розвитку подій»;
- зниження імовірності аварій і поломок устаткування, загроз життю і здоров'ю людей;
- створення кадрового резерву;
- утримання цінних співробітників через мотивацію розвитку;
- зниження ризику втрати знань, розриву технологічного ланцюжка при звільненні
працівника;
- зміна самої організації - через якийсь час вона стає такою, що самонавчається, коли
навчання - це не просте нагромадження знань, а осмислений розвиток уміння їх
використовувати.
Кожен працівник як елемент організації у свою чергу піддається впливу самої
організації, як системи, що навчається. Працівник набуває можливості розвивати свою
власну “концепцію навчання”, яка буде сприяти підтримці неперервного навчання протягом
всього життя. Саморозвиток працівника співвідноситься з концепцією освіти упродовж
усього життя і сприяє розвитку організації, яка навчається, тому що:
- розвивається здібність навчатися тому, як треба навчатися (традиційно учня
спочатку навчають, а потім він застосовує на практиці те, чому його навчили - зараз треба
вчитися, практикуватися і вдосконалюватися одночасно);
- традиційно навчають спеціалісти – професійні викладачі - тепер слід навчатися у
колег, у партнерів на основі набутого досвіду, у людей інших культур, з іншим стилем
поведінки, іншими поглядами і життєвими цінностями.
Організація, що навчається, забезпечує розвиток компетентності і особистості
працівника у конкретному організаційному контексті, але далеко не кожне завдання або
доручення забезпечують так званий розвиваючий досвід. Приріст компетентності
відбувається лише за рахунок того, що працівник знаходить у оточуючій його практиці для
рішення своїх завдань. Відповідно його зростання обмежене доступною йому практикою.
Спеціальні навчаючі програми, зміст яких ширше і багатше актуальної практики, суттєво
підвищують можливості професійного зростання.
Для інституцій формальної і неформальної освіти з'явився новий – корпоративний замовник на освіту, націлений не на загальне підвищення кваліфікації своїх співробітників, а
на підготовку управлінської інфраструктури, готової до ефективної діяльності в умовах
ринкової конкуренції і різких, аж до кризових, змін у політичному й економічному оточенні.
Одним з шляхів трансформації компанії в організацію, що самонавчається,
комбінованою системою професійного розвитку є корпоративний університет - система
внутрішньоорганізаційного навчання, об'єднана єдиною концепцією й методологією;
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комплекс внутрішніх і зовнішніх інструментів, основною метою застосування яких є
підвищення кваліфікації працівників «формалізованими» методами навчання з допомогою
передових зовнішніх ресурсів з максимальним налаштуванням на потреби конкретної
організації.
Створений для забезпечення безупинного процесу навчання співробітників компанії,
корпоративний університет має забезпечити досягнення ще двох цілей: узгодження процесу
навчання з бізнес-цілями компанії і формування корпоративної культури. Організацією
приймаються рішення про конкретний склад і критерії ефективності корпоративного
університету, зокрема: тип (модель) корпоративного університету; програми і методи
навчання; принципи вибору і управління ланцюжком внутрішніх і зовнішніх постачальників
ресурсів і послуг професійного розвитку; критерії ефективності функціонування. На жаль в
Україні «корпоративний університет» – це скоріше метафора, під якою мають на увазі
комплекс програм навчання і тренінгів для співробітників [4]
Зараз додаткові знання та кваліфікації, здобуті співробітниками в їх організації,
формально визнаються лише самою цією організацією, за межами організації свідоцтва про
отримання додаткової компетентності офіційно не підтверджуються. Певним чином змінити
ситуацію покликаний Закон України «Про професійний розвиток працівників» (2012 р.), де
регулюється порядок офіційного підтвердження результатів внутрішньоорганізаційного
навчання за деякими напрямами [5]. Але процедура офіційного визнання результатів
неформального професійного навчання (набуття працівниками професійних знань, умінь і
навичок, не регламентоване місцем набуття, строком та формою навчання – ст. 1 Закону)
передбачена лише для працівників робітничих професій, що закріплено у ст. 14 Закону. На
жаль, для інших категорій така процедура не передбачена.
Останнім часом помітно зростає чисельність організацій, що усвідомили необхідність
створення єдиної управлінської мови усередині своєї організації. Стала очевидною перевага
підготовки команди співробітників у рамках єдиного освітнього простору, тому що помітно
збільшується взаєморозуміння між співробітниками, посилюється згуртованість, і в
результаті зростає конкурентноздатність.
Та тільки інвестиції в навчання самі по собі проблему не вирішують і необхідне
створення в організації атмосфери, що сприяє бажанню учитися. Необхідно сформувати
культуру і середовище тривалого організаційного навчання, що сприяють розвитку
ініціативи і самомотивації співробітників. У цьому випадку не співробітники з їхнім
досвідом і знаннями, а сама культура організаційного навчання і розвитку є
невідчуджуваним “ноу-хау” організації.
Одним з підходів до формування такого роду середовища є технологія “навчання
дією” [6] - це орієнтований на проблему підхід до розвитку організації і її персоналу, що
сприяє навчанню і підвищенню якості процесу рішення проблем; технологія створення
культури організації, що самонавчається. Використовуючи цю технологію, організація
вчиться долати розрив між теорією передбачуваних дій (знаннями) і практикою (діяльністю).
Та організація не одержить відчутних результатів, якщо, маючи у своєму
розпорядженні потужні можливості для підвищення кваліфікації свого персоналу, при цьому
не має належної системи планування горизонтальних і вертикальних переміщень
працівників. Подібні обставини можуть спонукати працівників, що підвищили кваліфікацію,
реалізувати свою зрослу ринкову вартість в іншій організації («кузня кадрів для
конкурентів»). У результаті такі організації, з одного боку, - страждають від "витоку мізків",
оскільки так і не навчилися "відпускати" співробітника, що переріс свою посаду; і з іншого
боку - виявляються не готові до тієї ситуації, коли "навчений працівник повертається в
ненавчену організацію". Навчання розвиває критичний погляд на дійсність, і навчених
співробітників починає не задовольняти те, як ними керують.
Результати навчання часто залишаються самоцінними для учасників навчання і не
стають частиною інституціональних знань організації. Незатребуваність пропозицій з
удосконалювання діяльності в організації (які неминуче народжуються у випадку якісної
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підготовки) породжує апатію і небажання коли-небудь ще навчатися, а також природне
прагнення знайти краще робоче місце. Коли це прагнення реалізується кількома навченими
працівниками, керівництво організації часто приймає примітивне поверхневе рішення:
загальмувати інвестування розвитку персоналу.
В організаціях, де традицією є економія на навчанні співробітників, останні швидко
починають відчувати дискомфорт від зупинки в розвитку. Якщо при цьому вони розуміють,
що організація просто не хоче надавати можливості для розвитку, побоюючись підвищення
конкурентоспроможності свого персоналу на ринку праці, їм не залишається нічого іншого,
як розчаруватися в роботодавцеві й інвестувати у своє професійне майбутнє власні кошти.
У підсумку, орієнтовані на навчання перспективні співробітники однаково
звільняться, тільки мотивація звільнення буде іншою. Вони підуть не з почуттям подяки
компанії, що їх зростила, а з поблажливою іронією стосовно роботодавця, який не розуміє
законів успішного сучасного бізнесу. Чим більшим буде кількість "розчарованих" відходів,
тим імовірніше формування негативного іміджу організації в середовищі бажаних фахівців, і
в майбутньому доведеться укомплектувати штат тими, хто не може знайти роботу в кращих
організаціях: на ринку праці конкурентоздатність організації відчутно зменшиться.
Необхідне усвідомлення невідшкодовуваності інтелектуальних утрат, що виникають
внаслідок вивільнення працівників через умови, які не дозволяють їм реалізувати свій
потенціал, актуалізувати свої знання, і навпаки, можливість реалізувати і розвивати себе є
суттєвим стимулом для кожного.
Висновки. Не існує організацій, що не навчаються. Навчання персоналу повинно
бути орієнтоване на потреби організації, хоча цей процес спрямований на нарощування
персонального людського капіталу. Залежно від характеру невідповідності між наявною і
необхідною компетентністю має добиратися програма підтримки нагромадження людського
капіталу. Загальний ефект від внутрішньоорганізаційного навчання персоналу – прирост
доданої вартості, наведено перелік результатів такого навчання.
Кожен працівник як елемент організації піддається впливу самої організації, як
системи, що навчається. Корпоративні університети мають забезпечити безупинний процес
навчання співробітників, узгодження процесу навчання з бізнес-цілями компанії і
формування корпоративної культури.
В Україні законодавчо не передбачено визнання результатів неформального
професійного навчання.
Необхідне створення в організації атмосфери, що сприяє розвитку самомотивації
співробітників – описано можливі «післянавчальні» ускладнення, здатні перетворити
організацію
на
«кузню
кадрів
для
конкурентів».
Необхідне
усвідомлення
невідшкодовуваності інтелектуальних утрат, що виникають внаслідок вивільнення
працівників через умови, які не дозволяють їм реалізувати свій потенціал, і ці умови
потребують подальшого дослідження.
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COMPANY CULTURE AS A TOOL FOR DEVELOPMENT OF CORPORATE
IMAGE
д-р Стоян Коев
ФИРМЕНАТА КУЛТУРА КАТО ИНСТРУМЕНТ ЗА ИЗГРАЖДАНЕ НА
КОРПОРАТИВЕН ИМИДЖ
Company culture developed within the organization, taking in the views of its founders, leadership style,
cultural characters and events. It brings the values and standards of behavior within the organization, to be followed by
all its members. Culture is a management variable that carries symbolic context that can be argued that form and
influence corporate image and organizational identity. Therefore, corporate culture can be considered as a factor in
building a positive corporate image. Corporate image and identity show the way corporate activity is perceived by
outside audiences. It could be argued that the cultural context influences management initiatives build image in the
world. The interaction between the two phenomena - corporate culture and image, can be described as follows symbols of corporate culture are important sources in the process of image building and image making products can
affect the process of changing corporate culture.
Keywords: culture, corporate culture, image, corporate image, interaction efficiency.
Фирмената култура се развива в рамките на организацията, попивайки възгледите на основателите
й, лидерския стил, културните герои и събития. Тя носи ценностите и нормите на поведение в рамките на
организацията, които се следват от всички нейни членове. Културата е управленска променлива, която носи
символен контекст, който може да се твърди, че формира и повлиява корпоративния имидж и
организационната идентичност. Поради това, фирмената култура може да бъде разглеждана като фактор
за изграждане на положителен корпоративен имидж. Корпоративният имидж и идентичност показват
начина, по който фирмената дейност е възприемана от външните за организацията публики. Може да се
твърди, че културният контекст влияе върху управленските инициативи по изграждане на имидж пред света.
Взаимодействието между двете явления – фирмена култура и имидж, може да се опише по следния начин –
символите на фирмената култура са важни източници в процеса по изграждане на имидж, а продуктите от
имиджмейкърството могат да повлияят върху процеса на промяна на фирмената култура.
Ключови думи: култура, фирмена култура, имидж, корпоративен имидж, взаимодействие,
ефективност.

Въведение. Последните десетилетия концепцията за фирмена култура придобива все
по-широка популярност като начин за анализиране и управление на човешките системи.
Засилената конкуренция, глобализацията, сливанията, придобиванията, съюзите създават
необходимостта от изграждане и поддържане на силна фирмена култура, чрез която да бъде
регулирано поведението на служителите в мултинационалната среда. Фирмената култура
днес е важен елемент за развитие и ефективност на организациите. В организационната
стратегия, налагането на фирмена култура е мощен компонент за постигане на успех,
печалба, производителност и прогрес на организацията.
Поведението на персонала и общуването му с корпоративните аудитории е от
изключителна важност, особено в сфери на дейност, насочени към предоставяне на услуги за
крайния клиент. Вярванията, нормите, ценностите, които са заложени във фирмената
култура, направляват действията на служителите и комуникациите в и извън рамките на
организацията. По този начин се изгражда образът на организацията, нейното възприятие и
стойност в съзнанието на заинтересованите страни. Така най-просто може да се опише
положителната корелация между възприятията на хората за една организацията
(корпоративният имидж) и поведението на служителите в една организацията (фирмената
култура).
Посочените аргументи определят значението и актуалността на разглежданата
проблематика.
Целта на настоящата статия е да се изследва и представи връзката между фирмената
култура и корпоративния имидж, като се акцентира върху нуждата от стратегическо
изграждане на фирмената култура, за да се постигане по-добър имидж.
Обект на изследване са фирмената култура и имиджът на организацията.
263


Дефиниране на фирмената култура
Фирмената култура е част от областта на организационното управление, чрез която се
описват психологията, нагласите, опитът, убежденията и ценностите на служителите в една
организация. Метафорично може да се опише като „лепилото“, което споява една
организация и носи всички нейни основни характеристики. В съвременността, фирмената
култура се възприема като явление, което носи в себе си лидерския стил, езика и символите,
които определят успеха на организацията. По-конкретно това са всички ценности и норми,
които споделят хората и групите в организацията и които контролират начина, по който те си
взаимодействат един с друг и със заинтересованите страни извън организацията.
Организационните ценности са вярванията и идеите, около които членовете на
организацията моделират своето поведение, за да постигат организационните цели.
Ценностите са базата, на която се развиват организационните норми, насоки и очаквания за
това какво трябва да бъде организационното поведение в конкретна ситуация.
Централно място в дефиницията за фирмена култура заема идеята, че тя трябва да
бъде изучена и споделена. Основната задача на фирмената култура е да влияе върху
поведението на членовете на организацията за постигане на по-добри резултати от
извършването на дейността им. В невидим, по-дълбок план, фирмената култура се отнася до
ценностите, които се споделят и които се запазват в течение на продължителен период от
време, дори при промяна на членовете на организацията. На повърхността, фирмената
култура са моделите на поведение или стилът на една организация, които новите служители
автоматично се насърчават да следват. Тези две нива на фирмената култура оказват влияние
една на друго.
Въз основа на литературен преглед на основните дефиниции и разбирания за
същността на фирмената култура, авторът на статията извежда основните ключови моменти,
които разкриват същностните характеристики на фирмената култура:
Фирмената култура:
 е споделено вярване;
 има както видимо, като и невидимо (скрито) равнище;
 залага приемливи норми, ценности и поведение;
 изповядва мисията на организацията;
 следва стратегическите приоритети и цели на организацията;
 е склонна към промяна, но процесът в бавен и продължителен.
За да се разбере напълно характерът на фирмената култура, е необходимо да се
проучат задълбочено нейните перспективи. Класификацията на бихейвиористите Дж.
Мартин и Д. Меърсон, подкрепяна от редица изследователи, идентифицира три основни
перспективи на фирмената култура:
o Перспектива на интеграция
Тази перспектива подчертава стремежа за постигане на консенсус и последователност.
Споделените стойности са в съответствие с формалните практики, които са в съответствие с
неформална вярвания, норми и нагласи. Фирмената култура създава у членовете на
организацията чувство за лоялност и ангажимент.
o Перспектива на диференциация
Тази перспектива подчертава, че в рамките на организацията съществуват различни
субкултури, които са диференцирани на организационно ниво и могат да съществуват в
хармония, в конфликт или да бъдат безразлични една към друга.
o Перспектива на фрагментацията
Тази перспектива разглежда неяснотата като норма, съществуваща в условията на
непрекъснато променящите се условия при вземането на организационни решения.
Фирмената култура съдържа елементи, които могат да бъдат разбрани само когато се
използват всичките три гледни точки.
Интерпретацията на концепцията на фирмената култура служи като възможност за
изясняване на корпоративния имидж и идентичност, защото средата, в която функционира
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организацията, е културно повлияна. Фирмената култура произхожда и се развива на всички
йерархични нива, същевременно и се основава на историята, която се реализира в
материалните аспекти (или предмети) на организацията – например наименование, продукти,
сгради, емблеми и други символи. По този начин, понятието фирмена култура включва
съществени аспекти, които заемат централно място в концепцията за корпоративна
идентичност.

Дефиниране на корпоративния имидж
Корпоративният имидж се възприема най-общо като възприятията, които имат
различните хора за една организация. Тези възприятия могат да бъдат породени от различни
източници, в зависимост от това колко добре хората познават организацията. Някои
възприятия произтичат от индивидуалните преживявания и впечатления от организацията, а
други са повлияни от маркетинговите и комуникационни дейности, които предприема
мениджмънта. Имиджът е важен за способността на организациите да привличат и
поддържат отношения със своите различни вътрешни и външни публики.
Концепцията за корпоративен имидж се използва в рамките на няколко дисциплини,
които отправят различен поглед към същността на понятието. Г. Кевин извежда
организационните асоциации, които се считат за особено важни при възприемането на
корпоративния имидж:
 Общите продуктови атрибути и ползите или нагласите към тях, например за
качество и иновативност.
 Хората и отношенията, например ориентацията към клиентите.
 Ценностите и програмите, например загриженост към околната среда и
социалната отговорност.
 Корпоративно доверие, например по отношение на опита, надеждността и
способностите.
Често концепциите за корпоративен имидж се използват, за да се добие обща
представа за ролята му по отношение на идентичността, културата и визията на
организациите. Всички концепции споделят редица прозрения за по-нататъшното
разработване на корпоративния имидж.
На първо място, значението на имиджа се увеличава. Заинтересованите страни имат
все по-високи очаквания за прозрачността и способността на организациите да изразят това
кои са те и как ще се развиват. Членовете на организацията отделят много по-голямо
внимание на това как тези заинтересовани страни възприемат тяхната организация. В същото
време, създаването на стойност в организациите все повече зависи от нематериалните
организационни атрибути, като уникалното наследство и идентичността, които дават
възможност на организацията да създаде положителен корпоративен имидж.
На второ място, конструкцията на корпоративния имидж е разработена в тясна
взаимовръзка с други конструкции като фирмена култура, корпоративна идентичност,
корпоративен брандинг и корпоративна репутация.
На трето място, холистичната концептуализация на корпоративния имидж
предполага, че изучаването му изисква интердисциплинарни усилия, свързани с изготвянето
на организационни проучвания, маркетинг, корпоративни комуникации и стратегия.
В контекста на маркетинга, корпоративният имидж се използва, за да се анализира как
потребителите възприемат организацията и нейните продукти и услуги. Концептуализацията
на имиджа се фокусира върху това как различните сегменти на потребителите формират
възприятията си за организацията и как тези възприятия влияят на връзката им с
организацията. По този начин, корпоративният имидж често се различава в отделните
национални култури, социални групи или хора с различни нагласи към живота.
Специалистите по маркетинг са разработили различен набор от многоетапни и сложни
методики за изследване и измерване на възприятията, чрез които да определят доколко е
положителен или отрицателен един корпоративен имидж.
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При изучаването на имиджа на корпоративно ниво, Ф. Котлър и С. Грейсер
разглеждат корпоративния имидж от гледна точка на това как организациите се стремят да
оказват влияние върху възприятията. Основното допускане е, че имиджът добавя стойност
към организацията чрез създаване на положителни представи за това с какво организацията е
различна и по-добра от другите. В рамките на организацията, изследователите приемат, че
корпоративният имидж влияе върху членовете й чрез техните възприятия за това как
външните лица възприемат организацията.
Създаването на корпоративен имидж е упражнение по управление на възприятието.
Обикновено, корпоративният имидж е проектиран, за да бъде привлекателен за
обществеността, така че компанията да предизвика интерес сред потребителите, с цел да
генерира стойност за марката, като по този начин да улесни продажбите на продукта. В
корпоративния имидж комуникира мисията на организацията, професионализмът на нейното
ръководство, типът на служителите и техните роли в рамките на пазарната среда.
Всяка организация има корпоративен имидж, независимо дали иска или не. Когато е
правилно проектиран и управляван, имиджът може да отрази с абсолютна точност нивото на
ангажираност на организацията към качеството, високите постижения и взаимоотношения с
различните публики – включително настоящи и потенциални клиенти, служители и бъдещи
служители, конкуренти, партньори, органите на управление и обществото като цяло.
Корпоративният имидж обхваща всички визуални, словесни и поведенчески
елементи, които съставляват организацията. Ако се управлява ефективно, той може да
защити организацията от нови или настоящи конкуренти, предлагащи нови продукти и
услуги.
Корпоративната идентичност е визуално представяне на компанията и не бива да се
бърка с корпоративния имидж. Това визуално представяне обикновено е под формата на
корпоративен подпис, символ или лого, изграждане на дизайн система и правила за
използването й, с цел единна визуална комуникация към различните публики.
Корпоративната идентичност се използва, за да различи графично организацията от нейните
конкуренти и да създаде „визуални“ позиции на световния пазар чрез последователно
използване на шрифт, цветова палитра и идентифициращо лого.

Взаимодействието между фирмената култура и корпоративния имидж за
изграждане на идентичност
Културата на една организация оформя своя корпоративен имидж, както за
вътрешните, така и за външните публики. От друга страна, фирмената култура също така
допринася значително за имиджа на марката и възприемането на организацията. Фирмената
култура е известна като ценностите, убежденията и основните допускания, които се създават
от ръководителите и се споделят от служителите.
Фирмената култура се разглежда като вътрешен феномен, който оказва въздействие
върху поведението на персонала и влияе върху ефективността на цялата организация. Във
връзка с тази нейна същност, тя може да бъде използвана като инструмент за формиране на
имиджа на една организация на пазара. Корпоративният имидж е цялостното възприятие за
компанията и обхваща всички функции и роли на фирмата.
Управлението на корпоративния имидж интегрира фирмената култура с процеса на
управление и изисква най-добрите лидерски, комуникационни и обучителни умения, които
притежава организацията.
Корпоративното управление на имиджа предполага създаването на корпоративен
език, модели на поведение, символика и традиции. Имиджът обхваща всеки един аспект на
организацията, продуктите и услугите, както и резултатите от възприятия, като по този
начин става ключът към дългосрочен успех. В известен смисъл, управлението на
корпоративния имидж е в най-чиста форма тотално управление на качеството. Управлението
на имиджа се фокусира върху сърцето и душата на организацията, за да оцени защо
съществува организацията и да определи нейните ключови цели.
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Една от най-важните характеристики на корпоративния имидж е неговата стойност
като инструмент за управление, защото той създава механизъм, по който организацията да:
 се разграничи от конкуренцията;
 създаде призната добавена стойност към продуктите и услугите, предлагани на
пазара;
 привлича и поддържа връзки с клиентите, за да постигне успех на глобалните
пазари.
Визията, фирмената култура и имиджът са трите ключови елемента на всяка една
организация по отношение на корпоративната й идентичност. Визията носи информация за
това къде една организация иска да отиде. Културата съдържа основните ценности на
персонала. Имиджът показва мнението и отношението на заинтересованите страни към
организацията. Съгласуваността между тези организационни аспекти има жизненоважно
значение за развитието и успеха на организациите.

Фигура 1. Взаимодействие между фирмена култура, визия, идентичност и имидж
М. Шулц и М. Хатч извеждат девет въпроса, които трябва да бъдат анализирани, за да
се открие дали съществува съгласуваност между всеки един от елементите, илюстрирани на
фигура 1:
o Вашата визия и култура адекватно ли са диференцирани от тези на Вашите
конкуренти?
o Притежава ли Вашата фирма стойностите, които насърчава?
o Притежава ли Вашата фирма визия, която вдъхновява различните субкултури?
o Кои са Вашите заинтересовани страни?
o Смятате ли, че заинтересованите страни предпочитат Вашата компания?
o Имате ли визия и ценности, които са привлекателни за заинтересованите ви
страни?
o Какъв имидж имате пред заинтересованите страни?
o По какъв начин Вашите служители и заинтересованите страни си
взаимодействат?
o Вашите служители полагат ли достатъчно грижи за това, какво мислят
клиентите на компанията?
Едно от основните комуникационни предизвикателства пред съвременната
организация е необходимостта да създаде своя идентичност и ценности, за да се отличи от
конкурентите. Една силна корпоративна идентичност и ясното вътрешно осъзнаване на „кои
сме и за какво се борим“ зависи от успешното и балансирано взаимодействие между
корпоративния имидж, фирмената култура и корпоративната визия.
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Когато се изразява организационната идентичност, се използват културните
артефакти, за да се създаде имиджа, който ще се тълкува от другите. В това отношение,
имиджът е последица от нашето културно наследство. Когато фирмената култура е отворена
за повече и по-големи външни влияния, тогава фирменият имидж и идентичност са позависими. Организационната идентичност е продукт, създаден от динамичните процеси по
изграждане на фирмената култура. В идентичността се залагат културните символи и
артефакти, които изграждат фирмения имидж. В последствие, имиджът се проектира навън и
абсорбира обратно в културната система като отразява как другите тълкуват това, което е
организацията, и това, което прави.
Влиянията върху организационната идентичност най-често са под формата на визия и
лидерски усилия, както и мнения и убеждения, формирани около организацията от нейните
служители при извършване на техните ежедневни трудови дейности. И двете групи на
влияние се интерпретират в рамките и в контекста на фирмената култура. Организационната
идентичност на свой ред има редица външни влияния, под формата на комуникации, чрез
които изгражда фирмения имидж. Формите и средствата за тези комуникации може да се
различават, като се започне от непланирани изяви на топ мениджмънта в обществените
медии, за да се стигне до една съзнателна стратегия за външна корпоративна комуникация,
включваща управление на дизайна, корпоративната реклама и връзки с обществеността.
Организационният имидж включва външно произведен смисъл на решенията за
организацията, но, както е отбелязано по-горе, това оказва влияние върху вътрешните
процеси на формиране на идентичност и фирмена култура. От една страна,
организационните членове също са членове на външни групи, което създава предпоставка за
изграждане на имидж и идентичност, които съвпадат с вътрешния символен контекст. От
друга страна, начинът, по който клиенти, конкуренти и други заинтересовани страни
възприемат организацията, също влияе върху корпоративната идентичност.
Заключение
Фирмената култура има положителен ефект върху нагласите на служителите,
капацитета, ефективността и производителността. Тя изгражда и насърчава връзката между
една организация и нейната среда. Една силна фирмена култура създава усещане за
принадлежност и увеличава удовлетвореността от работата и ангажимента на
заинтересованите страни към организацията.
Имиджът е тоталното понятие, което пронизва всички сфери на живота и
организационното функциониране. Имиджът е станал и важен компонент в управлението на
организациите и тяхната култура поради свръхинформационния си обмен в съвременното
общество. В него субектите – индивиди и групи, могат да съществуват успешно в
социалното пространство, само ако бъдат забелязани и подкрепяни. Потребността от
обществена подкрепа днес е основната потребност както на личността, така и на
организацията.
Корпоративният имидж и фирмената култура са основните стратегически елементи,
които имат пряко въздействие върху успеха на организацията, който постига чрез своите
маркетингови и управленски усилия. Образът на организацията и това как тя се възприема, и
каква стойност създава в съзнанието на заинтересованите страни са явления, които могат да
бъдат управлявани посредством силна фирмена култура. Така най-просто може да се опише
положителната корелация между възприятията на хората за една организацията
(корпоративният имидж) и поведението на служителите в една организацията (фирмената
култура).
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В статье рассматриваются основные тенденции гендерных стереотипов потребительского
поведения в рекламе, отрицательные моменты использования стереотипов в рекламе. Эксплицированы
сущность гендерных стереотипов потребительского поведения, также его состояние и формирование
средствами рекламы.
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Проблематика исследования заключается в сложности использования гендерного
маркетинга ввиду недостаточного практического исследования гендерных факторов и
стереотипов, которые могут быть задействованы при создании рекламных сообщений и
проектировании рекламной кампании в целом. На сегодняшний день гендерные отличия
при создании рекламы не учитываются вообще, или учитываются несущественно.
Гендерные стереотипы чаще всего рассматриваются авторами в целом, без привязки к
рекламной коммуникации (Н.М. Римашевская [1], Л.А. Савченко [2], Резник С.Д. [3]).
Однако, ряд авторов все же стремится охарактеризовать именно рекламную специфику поло
ролевого подхода к рекламе (Н.Ю. Зверева [4], Асадуллина Ф.Г. [5]).
Предметом обсуждения является нерешенная проблема гендерных стереотипов в
рекламе и заключается она в том, что все создаваемые сценарии отображают
патриархальные представления о женских и мужских ролях, хотя в современном мире
существует тенденция выравнивания женских и мужских моделей поведения.
Целью данного исследования является выявление гендерных стереотипов
потребительского поведения. Выразительность сути, состояния и формирования средствами
рекламы.
Гендерные стереотипы – это распространенные в обществе представления об
особенностях и поведении мужчин и женщин. Согласно теории социальных ролей,
гендерные стереотипы возникают как следствие существования гендерных ролей –
социальных ожиданий, предписывающих человеку определённое поведение в зависимости
от его гендерной принадлежности (таблица 1).
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Таблица 1
Гендерные особенности мужчин и женщин
Гендерные особенности
1.Исторически сложившийся
стереотипный образ

Характерно для мужчин
Защитник, кормилец, герой,
агрессивный, соревнующийся

2.Тип мышления
3.Решение проблем

Рациональный, критический
Логически, с помощью силы

4.Отношение к внешнему миру
5.Особенности восприятия образа

Реалистичное
Детализированное, ориентация на
содержание
Перспективная
Сила
Сила в прямом значении
Сильный друг для сильного
мужчины

6.Ориентация деятельности
7.Основные стереотипы
8.Косметика
9.Автомобили
10.Техника

Сложность и высокое качество
механизма

Характерно для женщин
Хозяйственная, беззащитная,
романтичная, мирная,
нежная
Чувственная и эмоциональная
Интуитивно, с помощью
обсуждений
Идеализированное
Общее, ориентация на форму
Текущая
Красота
Красота в прямом значении
Неотразимый и надежный
(идеальный) мужчина -помощник
для женщины
Красота предмета бытовой техники
и его простота в управлении
(помощник в хозяйстве)

Стереотипы, сложившиеся в отношениях между мужчинами и женщинами требуют
изменения. Еще с давних времен мужчина должен был работать, чтобы прокормить семью,
защищать её, а женщина сидеть дома, вести хозяйство и воспитывать детей. Но сейчас жизнь
меняется и не все население придерживается этих стереотипов, поэтому маркетологам
следует учитывать эти изменения и точнее позиционировать и предлагать товары и услуги.
Первый отрицательный эффект стереотипов заключается в том, что существующие
стереотипы образов мужчин и женщин действуют как увеличительное стекло, и различия
между мужчинами и женщинами подчеркиваются в гораздо большей степени, чем они есть в
действительности. Второй отрицательный эффект половых стереотипов – это разная
интерпретация и оценка одного и того же события в зависимости от того, к какому полу
принадлежит участник этого события. Это наглядно проявилось при восприятии взрослыми
детей разного пола. Третий отрицательный эффект гендерных стереотипов заключается в
торможении развития тех качеств, которые не соответствуют данному поло ролевому
стереотипу.
Необходимо учитывать гендерные особенности потребительского поведения при
разработке маркетинговой стратегии позиционирования товара, услуги или бренда. Важно
отметить, что гендерные особенности потребительского поведения обуславливают различия
при создании рекламных образов и коммуникативных посланий. Товары, которые
изначально позиционировались на рынке для использования отдельно мужской и женской
аудиториями, отталкиваются при позиционировании для обеих групп. Мужчины и женщины
принадлежат к одному биологическому виду и у них много общего, все же они отличаются
друг от друга по ряду важных физиологических, психологических и социальных
характеристик, которые следует учитывать в процессе создания концепции рекламной
коммуникации.
Рекламные предложения, ориентированные на женщин, предлагают большое
количество рекламы косметики, одежды, мебели, аксессуаров, предметов домашнего
обихода (стиральных машин, кухонных комбайнов, холодильников и т.д.), продуктов
питания, отдыха. Все это основано на главных для женщины традиционного общества
ценностях – красоте, здоровье, способах их сохранения, домашнем очаге, материнской
функции.
Реклама, предназначенная для мужчин, в основном затрагивает профессиональную
сферу, сферу образования, консультационных услуг, что подтверждает стремление мужчин к
карьерному росту, повышению профессионального уровня. Рекламирование техники –
компьютеров, сотовых телефонов, офисной техники, автомобилей – все это, как правило,
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осуществляется для мужчин, в соответствии со стереотипным представлением о том, что
мужчина является символом надежности, стабильности, профессионализма и т.д., а также
отражает традиционные представления о том, что техника, в том числе, автомобиль – это
сфера мужских интересов.
Не следует забывать и о таком моменте: на коллективные семейные покупки огромное
влияние оказывают именно женщины. Многое покупается семьей со значительным, часто
определяющим влиянием женщины. Например, квартиры, мебель, туристические поездки.
Мир меняется. Первая машина в молодой семье – семейная покупка. И не исключено, что
рулить будет женщина. Старые стереотипы о мужских товарах рушатся. Если женщина
живет одна с ребенком, ей понадобятся и молоток, и электродрель. Ряд товаров, которые
могут быть предложены как женщинам, так и мужчинам, требуют осторожности при
использовании женского маркетинга. Например, если в принципе универсальная модель
автомобиля будет воспринята рынком как «женская», это может резко уменьшить спрос
мужчин. Женщины более чувственны, поэтому для них создается реклама, направленная не
на логику, а на эмоции и чувства. Такая реклама должна быть более яркая, нежели реклама,
направленная на мужчин. В рекламе для мужчин используются не только мужские образы
(как это делается в большинстве «женской» рекламе), но и женские образы.
Постоянное использование одних и тех же товаров и услуг всегда создает систему
стереотипов их приобретения и практического применения. Эти стереотипы в настоящее
время, с одной стороны, воспроизводят опыт предшествующих поколений, личную практику
конкретных индивидов, с другой стороны, формируются под воздействием различных
рекламных сообщений. В связи с этим важной социологической задачей становится
выявление роли рекламы как особого способа формирования устойчивых социальных
ориентации и установок человека в сфере приобретения и использования товаров
повседневного спроса.
Возникающее противоречие между теми образами, которые формирует повседневная
жизнь, и образами, встречающимися в рекламных сообщениях, является одной из
важнейших характеристик современного общественного сознания в целом. Появляющиеся в
сфере повседневной жизни противоречия в формах и способах поведения под воздействием
рекламных сообщений становятся одним из актуальных задач социологии повседневности.
Не учитывать гендерные стереотипы – что значит допустить грубейшие ошибки в разработке
рекламной продукции, маркетинговой программы, коммуникационной компании.
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Проблематика исследования состоит в том, что в процессе становления и реализации
гендерной идентичности в условиях постоянно варьирующихся гендерных ролей и статусов
выделяется ряд особых психологических переживаний и кризисов личности, связанных с
ролевыми противостояниями, фактором двойной идентичности, кризисом маскулинности,
страхом потери или приобретения феминности и т.д.
Исходя из ситуации, сложившейся на сегодняшний день, можно констатировать, что
трансформации проходят в разных частях общества по-разному. Так, представления о
мужчине, как грубом, необузданном, брутальном, проявляющим силу и страсть, порой
небрежность и гнев сменяются на очертания более умного, размеренного, проявляющего
любовь, ласку, бережное отношение, обуздание силы и тонкость по отношению к
противоположному полу. В то же время женщина, которая воспринималась с более
«функциональной» точки зрения, как нежная, заботливая, ласковая, одновременно пассивная
и независимая сменилась на независимую, самодостаточную, сильную и предприимчивую,
обладающую набором присущих мужчинам качеств. На сегодня характерны тенденции
уменьшения различий половой составляющей, тотальное заимствование черт поведения, в
ходе совместной трудовой и образовательной деятельности, переход от иерархичного
подчинения во взаимоотношениях к равноправию.
Нерешённые составляющие общей проблемы. Одной из проблем возникновения
стереотипов является недостаточный личный контакт с группой, на которую они
направлены.
Еще одним
фактором
трансформации
становится механизация и
компьютеризация нашей жизни, что увеличило диапазон человеческой деятельности и
переменила природу работы: если прежде нужда состояла в физических способностях и
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грубой мужской силе, то сейчас она стала преимущественно интеллектуальной и
творческой. Социальные изменения ведут к овладению женщиной руководящей
должности. Общество стремится к равным правам и возможностям женщин и мужчин
во всех аспектах жизни: социальной, политической, экономической.
Цель данной работы – описать возможные проблемы, которые возникают в процессе
гендерных трансформаций современной молодежи. Для того, чтобы достичь данную цель,
необходимо выявить новые тенденции в обществе, которые прямым образом связаны с
трансформацией гендерного сознания молодых людей, чтобы охарактеризовать специфику
гендерной идентичности и влияние стереотипов на поведение молодежи, связанное с
выполнением гендерных ролей.
Изучение гендерных стереотипов является одним из направлений гендерных
исследований. Гендерные стереотипы – типизированные мнения о стандартах поведения и
чертах характера, идентичные понятиям о «мужском» и «женском». Гендерные стереотипы
задают направления жизненного пути и модели образа жизни. Понятия о подходящих
данному полу интересах и занятиях формируются у детей еще в 2,5-3 года. Гендерные
стереотипы также отражают взгляды общества на поведение, ожидаемое от мужчин и
женщин [1].
Гендерные отношения являются важной составляющей социализации молодежи.
Молодые люди в процессе взросления ищут соответствующие гендерные роли, они более
склонны к новшествам и экспериментам, имеют больше возможностей для участия в любых
рискованных событиях, меняют увлечения, пробуют себя в разных ролях, примеряют разные
образы. В то же время в обществе есть еще идеи по поводу строгих правил в отношении
полов, так как большинство детей воспитываются в семьях, и эти семьи определяют понятия
мужчина и женщина, их нормальность, принятые в обществе.
Украинское общество достаточно устойчиво в гендерном вопросе, все также
существуют попытки сохранения некоторых элементов традиционных отношений, не смотря
на то, что в Украине проходит ряд существенных социальных, культурных и политических
преобразований [2].
На трансформацию стереотипов влияет ряд факторов. Первым фактором является
политический строй, государственный режим, официальная политика государства, его
социально-экономическая система. Также на темп и степень изменения гендерных
стереотипов влияют характеристики, которые определяют экономическое положение
индивида в обществе. К ним относятся: возраст, образование, семейное положение.
Огромное значение оказывает материальный статус человека. Женщины, в большинстве
случаев, являются экономически уязвимой группой. Но на данном этапе развития общества,
украинская женщина становится более материально независимой, потому что все меньше
сил уделяет семье, а все больше – работе [3].
Трансформация социально-экономических процессов главным образом отображается
на изменении гендерных стереотипов [4]. Характер производственных отношений
существенно изменился, в общий рынок труда стали вовлечены женщины, по уровню
образования, участию в бизнесе и политике они во многом сравнялись с мужчинами, стали
осваивать традиционно «мужские» профессии: спасатель, полицейский, водитель [5].
Огромный прорыв женщины совершили в политической сфере. Кроме приобретения права
голоса на выборах и баллотирования в депутаты, слабый пол стал править целыми
государствами.
Ступени изменения гендерных стереотипов:
- женщины, которые все быстрее осваивают мужские профессии, являются ведущей
силой процесса ускорения нивелирования традиционной системы гендерного разделения
труда в сфере производственных отношений;
- женщины получают возможность влияния на политику и на непосредственное
участие в ней;
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эволюция семейно-брачных отношений. Традиционные роли мужчин и
женщин в семье постепенно стираются;
изменяются
гендерные роли, стираются различия социокультурных
стереотипов маскулинности и феминности;
феминизация современного общества. Деятельность женщин в социальной,
экономической, политической и других областях становится все более активной.
Многочисленные изменения гендерных стереотипов поролевого поведения личности
в семейной и профессиональной деятельности, а также в направлении реализации
равноправия полов вызвала трансформация социально-экономических и социокультурных
основ украинского общества [6].
Только в том случае, если человек избавится от ограничений, которые накладывают
традиционные стереотипы мышления на поведение мужчин и женщин, он сможет
полноценно развиваться и самореализовываться. Именно при наличии свободы от подобных
стереотипов, которые не основаны на реальных фактах, человек сможет обрести физическое
и душевное здоровье, способность жить полноценной жизнью.
На современном этапе развития общества наблюдается тенденция к постепенной
трансформации гендерных отношений в процессе влияния социальных, экономических и
политических факторов, даже не смотря на то, что гендерные стереотипы по-прежнему
существуют. Изучение гендерных трансформаций имеет важную роль, потому что
гендерная принадлежность каждого индивида является основой специфики его поведения и
направленности основной деятельности, так как познание, общение, усвоение базовых норм
и ценностей складываются, как правило, из гендерной идентификации. Следовательно,
гендерные стереотипы – это обобщенные представления о действительном поведении
мужчин и женщин. Это понятие не совпадает с понятием гендерной роли, включающей в
себя ожидаемые образцы поведения.
Таким образом, хоть и медленными темпами, происходят изменения в осознании
человеком гендерной роли и восприятии роли противоположного пола как равного себе, и
понимание того, что каждый человек индивидуален, имеет свои способности и умения,
поэтому вне зависимости от своей гендерной принадлежности для каждого из нас общей
целью является создание продуктивного, развивающегося и гармоничного общества.
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In the article has been investigated conceptual essentials for institutional investor’s activity in the context of
the conceptions of "convergence", "post industrial society", "economic rationalization". We characterize the main
components of the institutional changes that are emerging in the transitional economy of Ukraine: privatization,
progress or backwardness in legislation on social and economic relations in the financial market, condition of the stock
market, the use of potential of state regulation.
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Досліджено концептуальні основи
діяльності інституційних інвесторів у контексті концепцій
«конвергенції», «постіндустріального суспільства», «економічної раціоналізації». Охарактеризовані основні
складові інституційних змін, що складалися у перехідній економіці України: приватизація, прогрес чи
відставання у законодавстві щодо соціально-економічних відносин на фінансовому ринку, стан ринку ціних
паперів, використання потенціалу державного регулювання.
Ключові слова: інституційні інвестори ─ страхові компанії, недержавні пенсійні фонди, інститути
спільного інвестування, заощадники, стадія споживання, інститут відповідальності, інститут довіри,
емпірічна типологія, фінансовий маркетинг у діяльності інституційних інвесторів як створення нового знання.

Виклад основного матеріалу. Тенденції інституціоналізації економіки має велику
передісторію в економічно розвинених країнах і відображаються в концепціях
«конвергенції», «постіндустріального суспільства», «економічної раціоналізації».
Сучасні прояви теорії конвергенції, яка в своїй основі історично розглядає процес
зближення і подальшого злиття в єдине ціле соціалізму і капіталізму, об'єктивно
загострилися у процесі становлення перехідної економіки країн колишнього СРСР. В зв’язку
з чим виникла потреба в загальних ринкових умовах і формах господарювання, які зводяться
до області фінансів. Це зумовило функціонування економіки, як особливої інституційної
системи, в якій держава є провідним інституційним суб'єктом, що забезпечує суспільний
контроль над нею, стимулювання розвитку інститутів як суб’єктів поведінки та механізмів
формування цільових установок суспільства. Виходячи з того, що держава перестає бути
інвестиційним лідером, відповідне місце займає сфера фінансового капіталу, основною
функцією якого, на думку фахівців, є формування глобальної інвестиційно-грошової системи
[1, с.57].
В таких умовах для формування ринкового середовища залишався єдиний вихід –
безкоштовна передача частки державного майна населенню, що і знайшло своє відображення
у прийнятих Законах України. У працях проф. О.Зайцева були систематизовані основні
підходи до процесів приватизації [12,с. 19]. У цей же період формується поняття
«інвестиційне середовише» учасники якого постійно продукують інституційні зміни під
впливом глобалізаційних сил. Проблема статті полягає у аналізі сучасних інституційних
змін на одному із секторів фінансового ринку ─ страховому ринку України.
Актуальність даної проблеми підкреслює й той факт, що в Україні публікується
енциклопедичний довідник, щодо визначення основних інститутів та їх інструментів
діяльності на фінансовому ринку [5, с.234]. Джозеф Стігліц у своїй теорії асиметричної
інформації вважає, що найбільш показовою ситуацією прихованості інформації є модель
взаємовідносин між замовниками та агентами [13, с.43]. За умови існування асиметричної
інформації на фінансовому ринку О.Носова визначає проблеми адаптації фінансового ринку
до нових інституційних змін [10, с. 179]. У монографії Л. Новошинської визначеніі
інституційні зміни у історичному аспекті і побудована типологія інституційних об’єтів [7,
c.35.10]. У монографії Рулінської О.В. (у співавторстві) визначено інституційні зміни при
впровадженні маркетингу небанківських послуг у діяльність інституційних інвесторів [6,
c.26]. Проте необхідним є визначення перспектив інституційних змін основними
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представниками інституційних інвесторів небанківського типу (страховими компаніями,
інститутами спільного інвестування, недержавними пенсійними фондами).
В рамках цієї проблематики метою статті є дослідження сучасного прояву
інституційних змін взагалі та на страховому ринку України. Обумовлення соціальної
передумови, пов’язаної із довірою населення до надійності послуг інституційних інвесторів
та підтвердження економічних передумов за рахунок огляду статистичних даних діяльності
одного із інституційних інвесторів ─ страхових компаній.
У результаті широкомасштабної сертифікатної приватизації в Україні було створено і
зареєстровано понад 30 тисяч акціонерних товариств (біля 10 тисяч відкритих акціонерних
товариств і 12 тисяч – закритих). Практика організованої торгівлі цінними паперами привела
до її концентрації: до 2002 року на першій фондовій торговій системі було зосереджено
більше 90% загального обсягу організованої торгівлі.
Проте, кількість емітентів, цінні папери яких знаходилися в обігу на фінансовому
ринку, не перевищувала декількох десятків. Оборот цінних паперів в неорганізованій
торгівлі обслуговував, в основному, переділ власності. На початок 1990 р. сума заощаджень
населення на території колишнього СРСР оцінювалася у розмірі 500 млрд. крб., зокрема
близько 350 млрд. крб. – грошові кошти на особливих рахунках в системі Ощадбанку і
близько 150 млрд. крб. – готівкою на руках населення. В той же час, вартість державної
власності складала близько 3 трильйонів крб. Якщо допустити, що вся сума заощаджень була
б використана на викуп державного майна, то початкове співвідношення державної і
недержавної власності з 95% до 5% могло б змінитися з 79% до 21%.
При такому допущенні домінуюча (монопольна) роль держави в економіці
зберігалася. Проте, якщо звернутися до структури грошових заощаджень і оцінити їх
частину, яка реально могла б бути використана для викупу держмайна, виключивши
відкладений попит на необхідні засоби існування і резервні кошти на непередбачені
обставини, то за оцінками різних авторів ця частина не перевищувала 30–40% [12, с.25].
Вважаючи, що частка заощаджень, яка могла б бути направлена на викуп державної
власності складає 50% їх загальної суми (гранично допустимий випадок), могло б бути
досягнуте співвідношення державної і приватної власності 87% до 13%, або ще більше на
користь державного сектора, тобто пропорції зворотні тим, що склалися в ринковій
економіці розвинених країн.
Враховуючи значне скорочення заощаджень з 1990 р. по 1994 р. (приблизно у 10
разів), частка власності перейшла з державного сектора в недержавний шляхом викупу і
могла вимірюватися одиницями відсотків проти теоретично можливих в 1990 р. ─ 13%. А це
означає, що для утворення ринкового паритету власності шляхом викупу у держави,
необхідний період часу, сумарний із зміною трьох – чотирьох поколінь.
Такий огляд економічної ситуації стає, перш за все, соціальною передумовою
формування концепції інституалізації «постіндустріального суспільства», що утворилось в
першій половині 20 – го століття і базувалось на соціологічній концепції закономірностей
розвитку людського суспільства з урахуванням технологічного базису економіки.
Постіндустріальне суспільство трактувалось як ідеальне суспільство – альтернатива
соціалістичної індустрії, в основі якого відбувався перехід від виробництва товарів,
переважно, до зростання виробництва послуг та суттєве зростання доходів населення.
Активізація розвитку сектора послуг сприяло збільшенню фінансових спекуляцій. В
результаті від прийдешнього постіндустріального суспільства, в умовах не підтвердження
його економічних успіхів, розвинулося глобальне суспільство з «фінансизацією» економіки.
Деякі дослідники визнають, що в постіндустріальному суспільстві клас професіоналів
представляється «класом інтелектуалів». Із цього приводу П. Друкер відзначав можливість
появи тенденції майнового розшарування за ознакою освіти, коли лідируючим класом
стають працівники економіки знань. У своїй роботі П. Друкер виділяє умови становлення і
розвиток підприємницького суспільства. Першочерговим завданням державної політики
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вчений визначає сфери відмови, тобто тих напрямів доходів, в яких інноваційна і
підприємницька діяльність не приносять бажаних результатів [3 , с.68].
Розвиток формування постіндустріальних основ зумовили сучасні особливості
інвестиційних процесів:
– зниження концентрації заощаджень населення;
– зменшення ринкової капіталізації як основного джерела зростання фінансових
ресурсів;
–
активізація
впливу на успіх в підприємництві нематеріальних активів
(ефективність структури бізнесу, висока кваліфікація персоналу, брендовий розвиток);
– поступальне збільшення інвестицій в сферу споживання;
– переважна орієнтація на розвиток інноваційних досягнень компаній;
– формування венчурного інвестиційного бізнесу, який спроможний фінансувати
інноваційні розробки і перспективні проекти.
Дослідження правил діяльності інституційних інвесторів дає підстави для їх
типологізації, завдяки наявності елементів ідентичності та відмінності їх ринкової поведінки.
Для кожного із інстититуційних інвесторів характерними є відокремлення
специфічних критеріїв ефективності їх діяльності.
1. За критерієм «індикативність» – інституційні інвестори при інвестуванні завжди
надають переваги інвестиційно привабливим секторам, що мають очевидні перспективи
зростання.
2. За критерієм «соціальна спрямованість» – інституційні інвестори
надають
населенню альтернативн захищенності та можливості збільшення заощаджень завдяки
професійному управлінню активами.
3. За критерієм «послідовна адаптивність» – інституційні інвестори пристосовуються
в своїй діяльності до «змішаної» моделі фінансового ринку – при переході від початкової
англо-американської до фактично сформованої – континентальної.
Прибутковість інституційних інвесторів залежить від результатів впровадження
стратегічних рішень щодо інвестування залучених коштів. Ефективність інвестиційних дій
оцінюється обраною стратегією інвестування, яка або сприяє або протистоїть
позиціонуванню інституційного інвестора як найбільш пріоритетного в очах клієнтів.
Агресивність поведінки інституційних інвесторів пов'язана з прагненням до лідерства на
займаному сегменті. Лідерство може бути досягнуто як за рахунок придбання найбільш
бажаних фінансових активів для інвестування, так і за рахунок залучення заощаджень в
регіоні, галузі.
В процесі інституційних змін виникає поняття «інвестиційної угоди», що передбачає
орієнтацію інститутів до відповідних правил поведінки, законів та інших обмежень, що
складають інвестиційну структуру. Інституційні зміни відбуваються завдяки конкретній
інвестиційній угоді.
Оцінку рівня інституційного розвитку одного із інституційних інвесторів проведемно
за даними діяльності страхових компаній.
Ринок страхових послуг є одним з найбільш капіталізованих серед інших
небанківських фінансових ринків. Тенденції розвитку страхового ринку, як правило,
відображають загальну ситуацію в економіці країни. За 2015 рік частка валових страхових
премій у відношенні до ВВП становила 1,5%, що на 0,2 в.п. менше в порівнянні з 2014
роком; частка чистих страхових премій у відношенні до ВВП за 2015 рік становила 1,1%, що
на 0,1 в.п. менше в порівнянні з відповідним показником 2014 року, та свідчить про
зниження рівня активізації інституоналізації у страхування [11].
В якості економічних передумов розвитку інституційних змін є відстеження
концентрації на вітчизняному страховому ринку. Так, загальна кількість страхових компаній
(СК) станом на 31.12.2015 становила 361, у тому числі СК "life" - 49 компаній, СК "non-life"
– 312 компаній. Кількість страхових компаній має тенденцію до зменшення, так за 2015 рік
порівняно з 2014 роком, кількість компаній зменшилася на 21 СК, порівняно з 2013 роком
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зменшилася на 46 СК. Це свідчить про «очищення» ринку від неконкурентоспрможних
гравців, та є доброю ознакою для підвищення рівня інституціоналізації. Однак, досвід
функціонування страхового ринку України свідчить, що швидка зміна кількості страхових
компаній не завжди призводить до якісних змін в страховій сфері і не є індикатором
задовільного стану конкуренції на ринку страхових послуг. Так, незважаючи на значну
кількість компаній, фактично на страховому ринку основну частку валових страхових премій
- 99,9% – акумулюють 200 СК "non-Life" , що складають 64,1% всіх СК "non-Life", та 99,0% –
20 СК "Life" - 40,8% всіх СК "Life" [11].
На ринку ризикового страхування в період з 2006 по 2015 роки зміни в
конкурентному середовищі страхових компаній відбувались досить динамічно. В період з
2006 по 2008 р.р. під впливом позитивної макроекономічної ситуації та сприятливої
кон’юнктури українського фінансового ринку кількість страховиків збільшилась з 356 до
396, тобто більше як на 12 %, в той час як частка перших 50 компаній зменшилась лише на 2
в.п., а частка перших 3 компаній – на 0,2 в.п. (табл.1), що свідчить про те, що поява нових
гравців суттєво не вплинула на позиції лідерів в галузі.
Таблиця 1
Концентрація страхового ринку України у 2006-2015 рр.*
Показники
Загальна кількість
страхових компаній,
шт.

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

411

446

469

450

456

442

414

407

382

361

Ринок страхування життя
Кількість страхових
компаній, шт.
Частка перших 3
компаній
Частка перших 10
компаній
Рівень монополізації
(Індекс ХарфінделаХіршмана)

55

65

73

72

67

64

62

62

57

49

58,5

52,1

51,2

54,3

49,7

51,3

44

51,7

44,8

42,8

90,1

86,4

79,8

80,9

83,7

87,1

90,4

90,9

91,2

87,9

1466

1234

-

-

-

-

1036,48

1222,15

1042,55

982,98

Ринок ризикового страхування
Кількість страхових
компаній, шт
Частка перших 3
компаній
Частка перших 50
компаній
Рівень монополізації
(Індекс ХарфінделаХіршмана)

356

382

396

378

389

378

352

345

325

312

12,2

12,6

12

11,2

13,6

13,7

9,9

13,5

15,6

14,7

74,7

74,4

72,7

75,2

76,6

76,8

70,8

77,5

78,8

85,0

162,7

169,1

-

-

-

-

170,38

188,92

206,72

232,72

* - складено авторами на основі даних Національної комісії, що здійснює регулювання у сфері ринків
фінансових послуг

Так, частка перших 3 компаній у цей період коливалась в межах від 12,6 % до 12 %,
що відображає достатньо високий рівень впливу невеликої кількості компаній на ринок. В
2009 році під впливом економічної кризи ситуація на ринку ризикового страхування почала
стрімко змінюватись. За період з 2009 по 2015 р.р. кількість страховиків на ринку
зменшилась на 21 % в порівнянні з 2008 р. Частка перших трьох компаній в 2009 р.
скоротилась до 11, 2 %, однак в 2010 р. зросла на 2,4 % і становила 13,6 %. Це пов’язано з
тим, що в кризовий період більшість страхувальників переорієнтувались на великі страхові
компанії, що мають добрі рейтинги та фінансові ресурси яких дозволяють гарантувати
виплати страхового відшкодування. В 2012 році спостерігалось різке скорочення показника до 9,9 %, а з 2013 по 2015 рік спостерігається його зростання майже на 6 в.п., що свідчить
про дієвість політики державного регулятора в посткризовий період та підвищення
інституціоналізації страхового ринку.
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Частка страхових премій, яку збирають перші 50 компаній на ринку ризикового
страхування, протягом 2006-2011 р.р., коливалась від 72,7 % - в 2008 році до 76.8 % в 2011
році. В 2012 році спостерігалось значне зменшення показника – на 6 в.п., що пов’язано з
різким скороченням кількості страховиків. З 2013 по 2015 рік спостерігається значне
зростання частки 50 компаній на ринку від 77, 5 в 2013 році до 85 % - в 2015 році. Ситуація,
коли 50 з майже 400 страховиків акумулюють більшу частину страхових премій, пов’язана з
функціонуванням на страховому ринку України великої кількості так званих кептивних
страхових компаній, створених для оптимізації оподаткування та обслуговування
конкретного виду ризиків. Однак, значення індексу Харфіндела-Хіршмана (ІХХ) на рівні
232.72 в 2015 р., дозволяє зробити висновок, що на ринку ризикового страхування
спостерігається високий рівень конкуренції, оскільки ІХХ значно менше 1000 та водночас,
заторможення інституційних змін.
На ринку страхування життя конкурентна ситуація впродовж 2006-2014 р.р. була
гіршою – індекс Харфіндела-Хіршмана знаходився в межах від 1000 до 1500 одиниць, що
говорить про його помірну монополізацію. З 2013 р. ІХХ на ринку страхування життя
демонтрує тенденцію до спаду, так, якщо в 2013 р. ІХХ складав 1222,15, то в 2015році його
значення скоротилось на 19,57 % і склало 982,98. Це свідчить про покращення конкурентної
ситуації на даному ринку.Також значно вищими на даному ринку є частки як перших 3, так і
перших 10 компаній. За період 2006-2015 рр. перші 3 компанії щорічно акумулювали
близько 50 % всіх страхових премій по ринку, однак з 2012 р. частка даних компаній за
поступово зменшувалась. В 2009 р. частка перших 3 компаній досягла максимального рівня 54,3 %, що пояснюється тим, що на ринку діють компанії з іноземним капіталом та дочірні
компанії закордонних лайфових страховиків зі значною капіталізацією та досвідом роботи,
що дозволило їм бути більш конкурентоспроможними під час кризи. Незначне зниження
частки перших 3 страховиків на 4,6 % в 2010 р. кардинально не вплинуло на конкурентну
ситуацію, і вже в 2011 р. частка перших 3 компаній складала 51,3 %. Різке скорочення
показника в 2012 році пов’язано зі зростанням значення цього ринку. З 2013 р. по 2015 р.
частка перших трьох страховиків на ринку страхування життя демонструє тенденцію до
зниження з одночасним скороченням кількості страховиків, що можливо пов’язати з тим, що
на ринку з’являються сильні гравці, які в змозі розбудувати та втілювати в життя
інституційні зміни навіть в умовах кризи.
Як показує динаміка останніх років, страхова індустрія України в цілому вийшла на
певний рівень інституційної привабливості та представлена провідними транснаціональними
страховими групами, але ще не стала реальним фактором стабільності національної
економіки та за своїми інституційними та функціональними характеристиками не відповідає
сучасним тенденціям, які визначають її істотне відставання в глобальному процесі
формування світової фінансової системи.
В якості соціальних передумов розвитку інституціоналізації страхового ринку
необхідно, в першу чергу, виділити поступове формування довіри населення до послуг
страхових компаній. Довіра до вітчизняних страховиків знаходиться в прямій залежності від
можливості виконання та постійного вдосконалення гарантійних зобов'язань страховиків по
відношенню до залучених і потенційних клієнтів.
Формування довіри залежить від наявності певних чинників, що мотивують
споживання різного роду страхових послуг. Так, наприклад, на реалізацію накопичувальних
страхових програм, які відносяться до добровільної форми страхування, впливають певного
роду чинники. На думку фахівців, до них можна віднести: відносно низький рівень
страхових премій, довгострокова дія страхових програм (5, 10, 15, 20 років); спрямованість
страхового захисту на страхування життя, стан здоров'я тощо; можливість додаткового
недержавного пенсійного накопичення і захисту в літньому віці [6, с.127].
Також формування довіри до страховиків в певній мірі залежить від фінансової
надійності компаній, що дає можливість своєчасного забезпечення страхових відшкодувань
страхувальникам в повному обсязі. Важливе значення для страховиків має позитивна
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репутація компанії та робота над створенням брендів. У якості складових репутації можуть
виступати: здатність задоволення визначальних інтересів споживачів; гарантування
страхового покриття певних видів ризиків; ціноутворення з урахуванням комплексності
виконуваних послуг; стабільність зростання інвестиційного доходу у сфері
накопичувального страхування; професійне обслуговування і підтримка відносин з клієнтом.
В значній мірі репутацію страхової компанії супроводжує її рейтинг. При визначенні
рейтингу компанії особливе значення мають три основні характеристики. Серед них:
маркетинговий статус компанії; досвід роботи компанії і основні параметри фінансової
надійності. Перші дві з названих характеристик, хоча і відповідають низькому рівню оцінок,
але виглядають об'єктивно закономірними. Найуразливішою, з погляду привабливості
вітчизняних страховиків, є третя характеристика - в ракурсі показника «рівень страхових
виплат», який значно відстає від рівня інших країн. При такому рівні страхового покриття
висока репутація вітчизняного страхового бізнесу на фінансовому ринку достатньо
проблематична [6, с.132]. Приведена статистика діяльності на страховому ринку, безумовно,
свідчить про активізацію інституційних змін у секторі надання фінансових послуг.
В умовах світової фінансової кризи особливої актуальності набуває необхідність
інституційної адаптації фінансового ринку з метою підтримки інвесторів та споживачів їх
послуг.Якість інститутів, як було відмічено на Давоському форумі, має сильний вплив на
конкурентоспроможність країни і вирішення інвестиційних проблем. Представляється
перспективною опора діяльності інституційних інвесторів на наступні емпіричні правила
поведінки на фінансовому ринку: уміння встановити достатню кількість істотних зв’язків з
партнерами; впровадження ефективних інновацій в комплекс маркетингових інструментів
просування фінансових послуг; оволодіння мистецтвом випередження дій конкурентів.
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CONCEPTION OF PROMOTION OF INTELIGGO SCIENTIFIC CLUSTER
This article devotes to the specificity of popularization of scientific organization. We have developed the
concept of popularizing science cluster "IntelliGo". The main stages of the concept realization: design of the logo,
slogan creation, development of the web site, promotion of the science cluster page "IntelliGO" in Facebook social
network, promotion of the web site, brand-book creation, organization of scientific events.
Keywords: PR-campaign, research group, popularization concept, University, education.

Scientific research and innovative work of students is an important education direction of
future high qualified professionals. A significant part of students is systematically engaged in
scientific work. The most popular and common form of scientific research work are student’s
scientific groups. According to statistics, in National University "Lviv Polytechnic" every year near:
 4500 students are involved in the implementation of scientific research work.
 150 students participate in scientific conferences, seminars, internships and study
abroad;
 80 students get awards in national and international scientific competitions;
 50 students receive scholarships and prizes;
 15 students receive a scholarship of the President of Ukraine;
 4 students receive scholarships of Verkhovna Rada of Ukraine.
We can enhance the interest among students to participate in scientific research activities by:
stimulation in a form of rewards and grants, publication of the results of their work, cash prizes,
gifts, allowances to scholarships, providing recommendations for further study or internship,
preterm compilation of tests and examinations, special classes for gifted students.
“IntelliGO” scientific cluster is a student’s group which operates at the Department of Social
Communication and information activities of the National University "Lviv Polytechnic".
The main purpose of «IntelliGO» scientific cluster is to identify gifted students of the
department and to involve them into scientific research work, to improve skills in independent
research activities and to use creative approach in solving topical scientifically-practical problems.
Organization of meetings with interesting people, prominent personalities and professionals of
various fields of activity. Also establishment of the effective cooperation with national and
international student’s organizations.
The result of scientific research work of students in the cluster is the outspread of their
scientific interests, realization of their own independent experimental researches, development of
scientific thinking and ability of systematical analyzation of topical problems, publicly defend and
argue their position.
The functioning of the cluster is aimed at expanding the scientific potential of students and
forming practical skills of scientific research activity in their free time.
It is relevant to create a conception of popularization "IntelliGO" scientific cluster in order
to motivate students to participate in research activities of the university.
Currently, all information on the activities of «IntelliGO» is available in the Facebook
group. Daily audience reach is 214 participants, maximum number of participants’ reactions to the
content - 547 (Fig. 1).
One of the most efficient ways of promoting «IntelliGO» among students is to post
information on seminars, events, internships, lectures (For example, "Lecture within the University
Program about Google Company) and useful scientific information on Facebook and the reaction to
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this content by students and teachers. And, also, the spread of this information in university groups.
Widespread information is the initial step to success.

Fig.1. Daily audiences reach on Facebook

Fig.2. Audiences reach on Facebook

Fig.3. Information about event
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It is equally important to make interesting posts with the information about events in the
scientific club (Fig.3), to conduct presentations, workshops, create video footage, photo coverage of
scientific events, develop the forum and work on banners.
The main goal of these PR activities is to raise awareness of the activities of the scientific
club among students and professors, because attracting the attention is the first step to successful
operation and development.
The strategy of PR campaign is to gradually increase the awareness of PR-impact with
taking into account the existing level of awareness.
Stages of the conception of popularization of scientific cluster "IntelliGO":
1.
The design of the logo. The logo is attractive with semantic meaning. (Fig.3):

Fig.4. «IntelliGO» scientific cluster logo
2.
Slogan creation. “Science is fun!” The slogan is laconic, has the right combination
of sound.
3.
Website development. As already mentioned, the site is under development. Its
main task is to provide all available information on the activities and the purpose of the "IntelliGO"
scientific of clusters.
4.
Popularization of IntelliGO Facebook page. On Facebook we must spread
information from the page of the cluster to the pages of the students and the professors.
5.
Website promotion. We must create external links to the site through the
registration of the website in online directories, search engines and forums. Placement and
promotion of the site will be carried out by the students of the Department of Social
Communications, because it will allow us to minimize the outlay.
6.
Brand-book creation. Brand-book should contain a complete guide to corporate
identity, which will include the detailed description of the use of each corporate identity element in
print and promotional materials.
7.
Establishment of cooperation. It is necessary to ensure partnership with other
national and international university scientific groups. Thus we can post information about
seminars, conferences and group functioning, on university websites, groups and social media pages
of other student’s organizations.
8.
Organization of scientific events. Events will attract the attention of students and
scientists to IntelliGO functioning. To promote the events we must create a proper stand and
prepare printed materials which will contain brief information about “IntelliGO” and scientific
event.
It is very relevant to use PR-tools for scientific groups and the aim of this activity is to
increase and expand the functioning of “IntelliGO”.
The result of this research is the strategy of gradual popularization of scientific cluster
"IntelliGO” in the Internet and in other ways of informing the audience about IntelliGO” scientific
cluster.
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СТРУКТУРНІ КОМПОНЕНТИ МОДЕЛІ ФОРМУВАННЯ ПЕДАГОГІЧНОЇ
СВІДОМОСТІ МАЙБУТНЬОГО ВЧИТЕЛЯ МАТЕМАТИКИ
The article describes structural components of future Math teacher’s pedagogical consciousness model:
motivational value, intellectual-cognitive, operational-activity, and reflective components.
Key words: future Math teacher, model, components, pedagogical consciousness.
У статті розроблено та теоретично обґрунтовано структурні компоненти моделі формування
педагогічної свідомості майбутнього вчителя математики: мотиваційно-ціннісний, інтелектуальнопізнавальний, операційно-діяльнісний та рефлексивний компоненти.
Ключові слова: майбутній вчитель математики, педагогічна свідомість, модель, компоненти.

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.
Теоретичний аналіз науково-педагогічних положень про формування педагогічної
свідомості особистості, обґрунтування змісту поняття «педагогічна свідомість» [5],
визначення її структурних компонентів, рівнів розвитку, функцій та факторів впливу на
формування педагогічної свідомості майбутніх учителів математики в процесі фахової
підготовки стали основою організації експериментального педагогічного дослідження.
Важливе значення у розробці теорії педагогічної свідомості, на наш погляд, має
побудова ідеалізованого об’єкта як моделі, що проявляється у взаємодії. Розробка такої
моделі дозволить розглядати педагогічну свідомість як процес, систему і результат з усіма
взаємозв’язками та залежностями.
Поняття «модель» (з французької мови modele – міра, зразок, норма; у перекладі з
латини – образ, зменшений варіант, спрощений опис складного явища чи процесу)
трактується як зразок, що відтворює, імітує будову та дію будь-якого об’єкта, а, відтак,
використовується для отримання нових знань про об’єкт [1].
Важливо відзначити, що модель не має самостійного значення у процесі дослідження
об’єкта, вона є лише засобом його пізнання. Тому, моделювання передбачає чітке визначення
мети створення моделі, визначення її структурних складових та об’єктивно існуючих
взаємозв’язків між ними, практичну перевірку моделі. Моделювання процесу формування
педагогічної свідомості майбутнього вчителя математики розглядається як процес, що
поєднує прогнози з діяльністю щодо їх втілення.
Основним етапом експериментального дослідження сформованості педагогічної
свідомості майбутніх вчителів математики є вибір та визначення діагностичного
інструментарію. Обґрунтування критеріїв, показників і рівнів сформованості педагогічної
свідомості майбутніх вчителів є важливим завданням дослідження, оскільки без його
розв’язання неможливо виявити результативність запропонованих педагогічних умов та
перевірити правильність гіпотези дослідження, порівняти результати на етапі
констатувального експерименту з отриманими під час формувального.
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Слід зазначити, що у науковій літературі питання щодо критеріїв, які
використовуються у педагогічній діагностиці взагалі й у діагностиці психологопедагогічного феномена свідомості, залишається до кінця невирішеним. Серед науковців не
вироблено єдиної думки, кожен із дослідників має свій підхід до цього питання. Відмінність
у визначенні критеріїв та показників зумовлюють різні підходи до встановлення конкретного
рівня досліджуваної величини. Ми вважаємо, що визначення критеріїв та чітке
обґрунтування їхнього добору – одна з умов, що дозволить якісно провести наукове
дослідження та розв’язати суперечності у системі формування педагогічної свідомості
майбутніх вчителів математики.
Діагностика стану сформованості педагогічної свідомості майбутнього вчителя
математики передбачає визначення критеріїв та показників, за якими можна об’єктивно й
достовірно з’ясувати рівні розвитку цього утворення. Вона також вимагає узгодженості
критеріїв з компонентною структурою досліджуваного феномену. Виокремлення
компонентів структури педагогічної свідомості та критеріїв оцінювання дозволяє виявити
динаміку розвитку та визначити їх кількісний та якісний склад. Вчені наголошують, що
застосування науково обґрунтованих критеріїв діагностики досягнень є одним з
найсуттєвіших чинників об’єктивної оцінки, що дозволяє вимірювати сформованість об’єктів
оцінювання.
На основі аналізу наукових праць нами було визначено структурні компоненти моделі
формування педагогічної свідомості майбутнього вчителя математики (мотиваційноціннісний, інтелектуально-пізнавальний, операційно-діяльнісний та рефлексивний
компоненти), кожен з яких визначається низкою показників.
Мотиваційно-ціннісний компонент характеризується домінуванням полімотивованих
професійних мотивів (зовнішніх і внутрішніх), пов'язаних з бажанням підвищити якість
навчальних досягнень, готовністю майбутнього вчителя до здійснення педагогічної
діяльності відповідно до здібностей та бажання отримати міцні знання у процесі пізнання
нового, самостійність та активність у педагогічній діяльності [7].
Показники: формування позитивно-ціннісного ставлення та стійкого інтересу до
професії вчителя; інтерес до навчальної дисципліни і педагогічної діяльності; розуміння
значущості педагогічної діяльності; наявність бажання здійснювати науковий пошук; висока
пізнавальна активність; прагнення до самовизначення, самореалізації, самовдосконалення;
вміння формулювати власну мотивацію щодо здійснення педагогічної діяльності;
впевненість у власній психолого-педагогічній готовності до виконання педагогічної
діяльності.
Інтелектуально-пізнавальний компонент формування педагогічної свідомості сприяє
свідомому засвоєнню сукупності професійно-педагогічних знань, умінь і навичок, які є
складовими педагогічної компетентності [2; 3; 4; 8].
Показники: прояв інтелектуальної ініціативи; уміння аналізувати, систематизувати,
узагальнювати, структурувати, працювати з психолого-педагогічною та методичною
літературою; наявність предметних, методичних та психолого-педагогічних знань, творчого
та критичного мислення; здатність до креативності; готовність використовувати нові
педагогічні досягнення в науково-дослідницькій діяльності; відчуття задоволення від
вивчення фахових та загально-педагогічних дисциплін і власної педагогічної діяльності під
час проходження педагогічної практики; здатність орієнтуватися у соціально-педагогічних
ситуаціях, адекватно розв’язувати педагогічні задачі.
Проаналізовані компоненти створюють умови для реалізації наступного – операційнодіяльнісного компоненту формування педагогічної свідомості майбутніх вчителів
математики, який характеризує педагогічну діяльність з погляду сформованості у
майбутнього педагога професійно-педагогічних умінь і навичок, озброєння його засобами,
прийомами, технологіями, котрі дозволяють використовувати набуті знання, уміння і
навички у професійній діяльності вчителя математики.
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Показники: творчий підхід у виконанні педагогічних завдань; наявність
дослідницьких, прогностичних, проектувальних, конструктивних, організаторських,
комунікативних, загальнонавчальних умінь та навичок; здатність самостійно планувати
власну педагогічну роботу і реалізовувати її; уміння добирати ефективні засоби та способи
педагогічної діяльності, застосовувати традиційні та нетрадиційні методи науковопедагогічного пошуку; уміння формулювати проблемні запитання і проблемні завдання;
вміння висувати гіпотезу, мету, визначати предмет дослідження; вміння структурувати
методичний матеріал; уміння оперувати набутими знаннями у професійній діяльності;
уміння здійснювати науково-педагогічне спілкування; уміння організовувати самостійну та
індивідуальну роботу.
Рефлексивний компонент формування педагогічної свідомості майбутнього вчителя
математики характеризує пізнання й аналіз педагогом явищ власної свідомості та діяльності,
передбачає самооцінку своєї професійної підготовки і відповідність процесу розв'язання
професійних завдань особливостям діяльності вчителя математики [6].
Показники: адекватна самооцінка; здатність до рефлексії у педагогічній діяльності;
стійке прагнення до самопізнання, пошуку способів і шляхів саморозвитку; самостійність
судження; здатність до прогнозування й адекватної оцінки своїх педагогічних дій та їх
результату; здатність до оцінки своєї підготовленості до педагогічної діяльності, а також
сформованість рефлексивної позиції (характер оцінки вчителем математики себе як суб’єкта
педагогічної діяльності); наявність навичок самоконтролю, самоаналізу і самооцінювання;
уміння самостійно долати труднощі власного науково-педагогічного пошуку, формулювати
висновки, пояснювати отримані результати.
Підсумовуючи сказане, можна зробити висновок про те, що вивчення сутності
характерних показників кожного компонента дасть змогу підібрати ефективні методики для
з’ясування сформованості педагогічної свідомості за кожним показником та визначення
рівнів сформованості педагогічної свідомості майбутніх вчителів математики. Системне,
цілісне уявлення про сутність і структуру педагогічної свідомості, компоненти, показники і
рівні даного феномену та безпосереднє впровадження розробленої моделі формування
педагогічної свідомості майбутнього вчителя математики у процесі професійно-педагогічної
підготовки із дотриманням педагогічних умов сприятиме ефективному формуванню
педагогічної свідомості студентів математики.
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Проведён мониторинг полового воспитания учащейся молодёжи в семье некоторых стран Евросоюза
и дан его критический анализ.
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На формирование личности молодого человека, его ценностных установок и
ориентаций, образа жизни значительное влияние имеет семья. Она есть ничем не заменимым
центром, в котором происходит фило и онтогенетическое развитие личности,
осуществляется ее социализация. Как отмечают европейские социологи, «семья составляет
кирпич в здании общества и является основополагающим элементом его организации» [7].
Наибольшее влияние на личность ребенка оказывает ближайшее окружение. Это, в
первую очередь, отец, мать, брат, сестра, дедушка, бабушка, друзья, педагог. Их поведение,
отношение к лицам противиположного пола становятся образцом для подражания ребенком.
Особенно благоприятным является возрастной период от рождения до шести лет, поскольку
именно на этом этапе человеческой жизни закладываются основы всех психических качеств
личности, познавательных процессов и видов деятельности. Поэтому, от того, насколько
ответственно взрослые члены семьи, в первую очередь родители, относятся к своим
воспитательным обязанностям, анализируют и предусматривают последствия своих
поступков по отношению к другим, настолько и ребенок овладевает их опытом и способами
общения с противоположным полом.
Однако, проблема полового воспитания ребенка семьей остается весьма актуальной.
Так, в странах Балтии общество разделяется на две части – одна, как и раньше, считает, что
чем меньше информации о сексуальности доступна ребенку, тем лучше, спровоцировав,
таким образом, общественный конфликт в ряде школ, выступая против «ранней
сексуализации детей в семье». Понятно, что при такой позиции родителей, заниматься
половым воспитанием собственного ребенка они не будут. В результате большая часть
руководителей школ и опытных учителей воздерживаются от разговоров о проблемах
сексуальности с родителями и учениками. «Пользы, – как утверждает председатель Ферн
общества Ивета Келле, – от такой ситуации для детей и молодых людей мало, поскольку
половое воспитание в семьи, прежде всего, дает знания о том, как построить безопасные,
основанные на взаимном уважении, отношения, помогает исследовать границы дозволенного
в отношениях между полами, формирует чувство уверенности в себе, и тем самым, помогает
избежать ситуаций, в которых ребенок может стать жертвой сексуального насилия» [10; 1; 2;
3; 4; 5].
Другая часть родителей стран Балтии и ряда скандинавских стран (Дания, Финляндия)
поддерживает половое воспитание собственных детей, понимая, что именно они несут
ответственность за развитие сексуальности, тела и идентификации ее как представителя
определенного пола. Однако, есть много вопросов, на которые они не могут разговаривать со
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своими детьми, хотя и понимают, что именно в семье ребенок должен получать знания по
основам пола и межполовых взаимоотношений, является основой формирования половой
культуры молодежи.
Для выяснения участия родителей в половом воспитании собственных детей в странах
Евросоюза, нами осуществлен мониторинг исследования, проведенного Европейской
Ассоциацией планирования семьи (кампания Sex Week, который является представителем
МФПС) и установлено, что суть понятия «половое воспитание» большинство родителей
(почти 90 %) понимает как донесение детям информации о разнице между полами,
физиологических особенностях полов, подготовку детей к взрослой жизни, в том числе,
особенности общения и правильное построение отношений между представителями
противоположных полов.
Характеризуя свои отношения с детьми, большинство опрошенных родителей
указывали на доверительные отношения со своими детьми, особенно это подчеркивали
родители детей младшей возрастной группы (возраст 6–11 лет). 93 % родителей учеников
начальной школы убеждены, что это важно, и они должны разговаривать со своим ребенком
на темы, связанные с телом, полом и сексуальностью, однако 10 % родителей вообще не ведут
речь на такие темы.
В то же время родители детей старшего школьного возраста чаще других указывают
на трансформацию отношений, которая происходит с взрослением и появлением у детей
новых интересов. Многие опрошенные отметили неоднозначность взаимоотношений,
возникновение недоразумений, иногда конфликтов с детьми подросткового возраста, что и
мешает им осуществлять половое воспитание собственных детей.
Вместе с тем есть много важных вопросов, касающихся полового просвещения
ребенка и тем, которые обсуждаются в семье, в частности, 34 % родителей говорят со своими
детьми о «сексуальность (гетеро-, гомо-, бисексуальности)», а 29 % родителей указывают,
что они общались со своими детьми о «возможных отношениях и сексуальных контактах
через социальные медиа и чат-форумы (Интернет)», и только 42 % родителей детей средних
школ ведут речь с ними о «венерические заболевания, аборты и контрацепцию».
Относительно взаимоотношений между полами, то только 68 % родителей в Дании
разговаривают со своими детьми о «первом сексуальном опыте», 19 % говорят о «границах
тог, что можно и что нет, а также обязанностях по отношению к своему партнеру в половых
отношениях» и 11 % из них – о падении в любви, нежности и эмоциях при этом [11].
Кроме того, исследователи выясняли, легко или трудно родителям общаться с детьми
на темы пола, межполовых взаимоотношений, преодолевая чувство стыда, границы
дозволенного в общении с ребенком: 18 % родителей ответили, что им легко общаться с
ребенком на такие темы, 48 % указали, трудно говорить, а оставшиеся не сочли уместным
поднимать эти вопросы с ребенком.
Снимая с себя ответственность за недостаточость информации и неготовность
родителей к половому воспитанию ребенка, почти 94 % родителей убеждены, что именно
школа должна учить детей в сфере полового воспитания, только 2 % не думают, что это
хорошо, 91 % из них не может определиться, на каком уровне школы (начальная или
средняя) половое воспитание должно быть обязательным [9].
Если говорить о начале полового воспитания, то родители сошлись во мнении в том, что
следует учитывать индивидуальные особенности и темп развития ребенка. И, как отмечают
чешские исследователи, «появление интереса к этой теме у ребенка есть для этого первым
сигналом родителям» [6].
Еще одно исследование, проведенное исследовательским центром рынка и
общественного мнения «SKDS» («Tirgus un Sabiedriskas Domas Petijumu Centrs») в
сотрудничестве с Латвийским университетом на изучение общественного мнения
относительно полового воспитания молодежи, подтверждает, что родители решительно
поддерживают половое воспитание в школьной программе и считают, что это эффективный
способ защитить детей от нежелательного сексуального опыта, а также уменьшить
290

количество абортов и венерических заболеваний и распространения ВИЧ-инфекции.
«Интересным является тот факт, – отмечает доктор психологии Ева Штокенбергс, – что
большая часть родителей выражают свою готовность и уверенность в своей способности
разговаривать со своими детьми о сексуальности, однако только как дополнение к той
информации, которую ребенок получит в учебном заведении. В то же время, родители
подчеркивают,
что
половое
воспитание
должно
осуществляться
специально
подготовленными преподавателями, так как знаний у них самих недостаточно» [9].
Однако часть родителей имеет некоторые знания о путях передачи инфекций, в том
числе и половой. Например, тот факт, что ВИЧ-инфекцию человек не может установить,
если заражена, знают почти 90 % родителей. Кроме того, тот факт, что от этой инфекции
можно защитить себя с помощью презервативов и выбирая моногамные отношения, знает
больше, чем 80 % родителей. «Тем не менее, более неопределенная ситуация преобладает в
вопросах сексуального и репродуктивного здоровья, так как только треть родителей имеют
знания, связанные с женщинами в менструальном цикле (продолжительность, угрожающие
дни и т.п.). Почти 40 % родителей продолжают считать, что мастурбация вредна для
здоровья, и только пятая часть родителей знает условия, при которых ребенок может
посетить специалиста по проблемам пола без присутствия родителей и может принимать
самостоятельные решения относительно своего репродуктивного здоровья », – утверждает
доктор медицины Л. Ландмейн [11].
По данным исследований испанских специалистов, непрерывное образование
родителей будет способствовать изменению отношения к вопросам пола и полового
воспитания, откроет новые возможности для интерпретации роли родителей в половой
просвещении собственных детей. Однако в настоящее время родители не говорят о
волнующих детей вопросах открыто из-за нехватки опыта такого общения и
соответствующей терминологии [8, с. 420–431]. Испанские учёные Д. Рогов и Х. Николе
предлагают эффективную программу работы с родителями, что способствует уменьшению
неправильной информации по вопросам пола; повышению осведомленности и управления
точной информацией; закреплению положительных ценностей и отношений между полами;
увеличить и улучшить общение матерей, родителей и других доверенных взрослых с детьми
[9, с. 337].
Специалисты из Великобритании предлагают родителям использовать ряд стратегий,
подобных тем, которые используют профессиональные преподаватели и консультанты для
выработки межличностных навыков в общении с ребенком на темы пола, а именно:
доступность, поддержка, интуиция, юмор, уважение, открытость и честность, умение
слушать и быть услышанным [11, с. 135–138].
Таким образом, половое воспитание ребенка в семье находится в центре внимания
многих стран Евросоюза. Тенденция усилить роль семьи в формировании половой культуры
молодого поколения связывается с необходимостью координации действий школы,
родителей и общественности в этом направлении с целью преодоления противоречий во
взглядах и ценностных ориентациях относительно взаимоотношений лиц разных полов.
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СОЦІАЛІЗАЦІЯ ВІЙСЬКОВОСЛУЖБОВЦІВ СТРОКОВОЇ СЛУЖБИ ЯК
СКЛАДОВА ЇХНЬОГО СОЦІАЛЬНОГО СТАНОВЛЕННЯ
The article deals with the peculiarities of conscripts’ socialization in the Armed Forces of Ukraine.
Personality socialization is considered as a part of the professional and general culture of the Armed Forces future
officers’.
Keywords: socialization, military conscripts, social development, military environment.
У статті досліджуються особливості соціалізації військовослужбовців строкової служби у Збройних
силах України. Соціалізація означеної категорії розглядається як частина професійної і загальної культури,
майбутніх офіцерів ЗСУ.
Ключові слова: соціалізація, військовослужбовець строкової служби, соціальне становлення, військове
середовище.

Процес соціалізації, під яким, зазвичай, розуміють засвоєння індивідом соціальних
цінностей суспільства впродовж життя й знаходження власного місця в суспільстві, – явище
досить складне і суперечливе. Особливо, коли йдеться про соціалізацію студіюючої молоді,
та ще й політичну. З одного боку, суперечливість цього процесу пов’язана з тим, що згідно із
законом пропаганда будь-яких політичних переконань чи ідеологічних позицій у вишах є
забороненою. З іншого боку, саме молодь, яка здобуває освіту (студіююча молодь), здатна
чинити найбільш відчутний опір старим зразкам мислення й поведінки. Аналіз останніх
досліджень і публікацій.
У процесі аналізу поняття соціалізації військовослужбовців строкової служби ми
опиралися на сучасні концепції соціалізації, зокрема, на ідею соціально-просторового
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аспекту соціалізації (В. Москаленко) [8], концепцію соціалізаційної норми (А. Ковальова) [7],
факторну теорію соціалізації (А. Мудрик) [4] та інші.
Як доводить Ю. Василькова, соціально-просторовий аспект трактує процес
соціалізації індивіда у контексті його зв'язків з суспільними сферами діяльності: 1) рівень
соціалізації індивіда визначається ступенем його включення у різноманітні сфери
життєдіяльності, структурою діяльності і сукупністю численних зв'язків індивіда з іншими
людьми в суспільстві. Рівень соціалізації індивіда характеризується як екстенсивністю
(кількістю галузей діяльності, в які він включений), так й інтенсивністю (ступенем
оволодіння діяльністю в цих галузях). 2) Різні аспекти соціального простору пред’являють
різні вимоги до поведінки й діяльності особистості [3, с. 156–159].
Проведений аналіз наукової розробленості проблеми соціалізації військовослужбовців
строкової служби свідчить, що питання входження її в військове життя ще не дістали
належного висвітлення в науковій літературі, відсутній єдиний підхід до визначення сутності
соціалізації, у тому числі і в педагогічній науці. Виділення невирішених раніше частин
загальної проблеми. Разом з тим у названих вище та інших наукових дослідженнях
недостатньо уваги звертається на проблему соціалізації військовослужбовців строкової
служби в умовах Збройних сил України.
Саме тому метою статті стало визначення й обґрунтування основних напрямків
розвитку процесу входження військовослужбовців строкової служби в військове середовище.
Соціально-психологічна реальність, соціально-психологічні явища виникають як
відображення різних форм спілкування і взаємодії. Формування особистості відбувається за
допомогою власного досвіду становлення і розвитку в безпосередніх соціальних контактах, у
процесі яких людина зазнає впливу мікросередовища, а через нього – і макросередовища,
його культури, соціальних норм і цінностей. Це і є соціалізація особистості.
Двосторонній процес соціалізації передбачає засвоєння індивідом соціального досвіду
шляхом входження в соціальне середовище, систему соціальних зв’язків і активне їх
відтворення. Тобто людина не тільки адаптується до умов соціуму, елементів культури,
норм, що формуються на різних рівнях життєдіяльності суспільства, а й завдяки своїй
активності перетворює їх на власні цінності, орієнтації, установки.
У нашому дослідженні проходження військової служби у ЗС України розглядається як
найважливіший інститут соціалізації майбутнього офіцера. Під інститутом соціалізації ми
розуміємо відносно стійкі види і форми соціальної практики, за допомогою яких організовується
громадське життя, забезпечується стійкість зв’язків і відносин у рамках соціальної організації
суспільства, відбувається соціалізація особистості у соціальній системі [8, с. 92], оскільки
кожний соціальний інститут має свої особливості і загальні ознаки.
На певних етапах соціалізація досить спокійна і безболісна для особистості, в інші
періоди цей процес виходить на одне із перших місць серед тих факторів, які впливають на
становлення особистості. Одним із таких періодів є молодіжний вік.
У нашому дослідженні визначено, що військовослужбовці строкової служби 18-20
років мають досить яскраво виражену соціально-педагогічну особливість, яка сприяє
засвоєнню цілого ряду суперечливих чинників. З одного боку, в цьому віці молода людина
переживає інтенсивний психофізіологічний і соціальний розвиток, формується її світогляд,
життєві цілі і соціальні орієнтири. З іншого боку, процес соціалізації не може проходити
безболісно, не супроводжуючись в певні моменти кризовими станами, які провокуються
комплексом різноманітних несприятливих зовнішніх і внутрішніх факторів [4; 6; 9].
Взаємодіючи з різними людьми з приводу задоволення власних потреб, кожна людина
виконує певні соціальні функції, що накладає на неї певні обов’язки і права. Соціальні зв’язки
між суб’єктами суспільних відносин, що встановлені з приводу забезпечення соціальних
функцій, утворюють певні пункти перехрестя у великому колі соціальних відносин. Такими
пунктами перехрестя зв’язків у полі суспільних відносин є соціальний статус [8, с. 255].
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Як і будь-яке соціальне явище, соціалізація, про що йшлося раніше, за своєю суттю є
багатоаспектною. Вона являє собою процес засвоєння людиною певної системи знань, норм,
цінностей, які дозволяють їй функціонувати як повноправному члену суспільства.
Успіх соціалізації військовослужбовця строкової служби передбачає його ефективну
адаптацію у військовій частині, з одного боку, а з іншого – здатність певною мірою
протистояти частині тих життєвих колізій, які заважають його саморозвитку і самореалізації
[9, с. 76].
У нашому дослідженні визначено, що військовослужбовці 18-20 років мають досить
яскраво виражену соціально-педагогічну особливість, яка сприяє засвоєнню цілого ряду
суперечливих чинників. З одного боку, в цьому віці молода людина переживає інтенсивний
психофізіологічний і соціальний розвиток, формується її світогляд, життєві цілі і соціальні
орієнтири. З іншого боку, процес соціалізації не може проходити безболісно, не
супроводжуючись в певні моменти кризовими станами, які провокуються комплексом
різноманітних несприятливих зовнішніх і внутрішніх факторів.
У процесі соціалізації вступають у взаємодію соціально-психологічна структура
особистості новачка і, насамперед, пізнавальний, емоційний і вольовий компоненти і
психологія військового колективу, а ця колективна думка, традиції, звичаї, моральнопсихологічний клімат, стиль керівництва та лідерства і т.ін.
Процес соціалізації, як первинний, так і вторинний, має певну динаміку, включає в
себе ряд послідовних стадій: орієнтовну; критичну; завершальну. У ньому також виділяється
три сфери: встановлення взаємовідносин у системі «підлеглий - начальник»; встановлення
взаємовідносин в системі службового і особистого спілкування між товаришами по службі;
встановлення відносин між особистістю воїна і військовим колективом.
Соціалізація особистості в процесі проходження військової служби в основному
визначається тим, наскільки нею усвідомлені, об’єктивно пізнані, мотивовані і реалізовані,
необхідні для суспільства і майбутньої службово-професійної діяльності, соціальні ролі,
норми, інтереси, цінності, і в кінцевому результаті, який соціальний тип майбутнього
офіцера служби цивільного захисту формується на той період [4, с. 60; 5; 6].
Певний тип соціальних якостей військовослужбовця строкової служби є результатом
його соціалізації в процесі проходження військової служби в ЗСУ. Можна представити
«систему особистості військовослужбовця строкової служби» як піраміду, в якій об’єднані
різні якості: 1) загальнолюдські (людяність, справедливість, гуманізм, патріотизм, доброта,
відзивчивість, працелюбство, тощо); 2) службово-професійні (службовий обов’язок,
розуміння ролі служби в органах управління та підрозділах цивільного захисту населення,
дотримання службової дисципліни, професійна майстерність та ін.); 3) моральні (чесність,
совість, товариськість, тощо); 4) психологічні (витримка, стійкість характеру,
цілеспрямованість, воля, самостійність та ін.); 5) фізичні (сила, витривалість, оперативність
та ін.) [7, с. 37; 6].
Саме ці якості майбутнього офіцера, утворюючи у своїй взаємодії цілісність, можуть
сприяти виконанню ними своїх професійних обов’язків.
Ефективність соціалізації багато в чому залежить від того, наскільки реально людина
себе і свої соціальні зв'язки, точно порівнює свої потреби з наявними можливостями і
усвідомлює мотиви своєї поведінки. Спотворене або недостатньо розвинене уявлення про
себе веде до порушення адаптації, що може супроводжуватися підвищеною конфліктністю,
порушенням взаємин, зниженням працездатності і зміною стану здоров'я. Випадки глибокого
порушення адаптації можуть призводити до грубих порушень військової дисципліни,
правопорядку, суїцидальних спроб (вчинкам), зриву професійної діяльності та розвитку
хвороб [4].
Таким чином, успішна соціалізація військовослужбовців строкової служби у
військовому середовищі потребує створення умов, виявлення механізмів, засобів, що
спрямовані і допомагають у розвитку особистості, її позитивних властивостей і якостей
(фізичних, інтелектуальних, духовних).
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The study examines trends in educational activity of higher educational institutions of Ukraine economic
profile. The principle of professional training in economics explained. The purpose of educational activities leading
higher educational institutions of Ukraine defined. The information about the cooperation of higher educational
institutions of Ukraine with the international educational programs presented.
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В статье рассмотрены тенденции образовательной деятельности высших учебных заведений
Украины экономического профиля. Раскрыты принципы профессиональной подготовки специалистов
экономического профиля.
Ключевые слова: университет, экономическое образование, международные программы.

Профессиональная подготовка специалистов экономической отрасли на современном
этапе развития Украины определяется задачами перехода к демократическому и правовому
государству, рыночной экономики, необходимостью приближения к мировым тенденциям
экономического и общественного развития. Современные требования к профессиональной
подготовке специалистов экономической отрасли обусловлены значительным наследием
советского периода, для которого была характерна чрезмерная централизация образования,
полномасштабная идеологизация образовательного процесса, что в последствии, выразилось
в пренебрежении национальным содержанием, формализации педагогического процесса [9],
утверждении авторитарной педагогики.
В 90-х годах прошлого века начались преобразования в системе национального
образования и среди главных тенденций были выделены: увеличение возможностей для
получения высшего образования за счет расширения сети высших учебных заведений и
разнообразия форм для получения образования; возникновения вместе с классическими
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типами высших учебных заведений «не университетского» сектора; академическую
мобильность [1, с. 86].
Реформирование образования Украины естественно распространяется и на
экономическое образование. Реализуются новые системы оценивания учебных достижений
учащихся, студентов, а также − система кредитов. Вводится ступенчатая подготовка
специалистов, новая система квалификаций с целью последующего перехода к
двухступенчатой системе «бакалавр-магистр». Пропагандируются идеи демократизации,
европейского сообщества, мобильности студентов и преподавателей, компетентностного
подхода. Развивается сектор негосударственного образования, что означает уменьшение
государственной монополии на образование, создание здоровой конкуренции между
различными учебными заведениями, что способствует расширению возможностей граждан
на получение образования. Происходит изменение социального заказа по профессиональной
подготовке специалистов экономического отрасли, что обусловлено необходимостью
привести содержание их профессиональной подготовки в соответствии с социальной
функцией и целям высшего образования.
Концепция исследования тенденций профессиональной подготовки специалистов
экономической отрасли в Украине основывается на принципах: акмеологического,
компетентностного, синергетического, системного и деятельного подходов. Такая система
должна рассматриваться с позиции концепции непрерывного профессионального
образования.
Ведущими направлениями современной профессиональной подготовки специалистов
экономической отрасли являются интеграционные тенденции, которые с каждым разом
приобретают большей популярности в любых отраслях образования. В научных трудах
образовательной сферы интенсивно обсуждаются различные аспекты этой проблемы [5; 6; 7;
8]. Принципиальным в данном направлении является то, что процесс развития
экономического образования требует интеграции не только взаимосвязанных научных
дисциплин, но и уровней образования с целью целенаправленного включения
подрастающего поколения в экономическую жизнь общества, которое бы органично
объединяло в себе образование, практическую [10, с. 51−53] и психологическую подготовку.
В социальном аспекте профессиональная подготовка специалистов экономической
отрасли является важной потому, что в контексте глобализации она способствует
удовлетворению потребностей общества в высококвалифицированных специалистах,
формированию социальной и профессиональной мобильности, способности к непрерывному
обновлению знаний, заинтересованности в совершенствовании личностной и
профессиональной деятельности.
Так, Т.Коваль обнаружила следующие тенденции развития профессиональной
подготовки в сфере информационных технологий будущих менеджеров-экономистов в
высшей школе: направление профессиональной подготовки будущего специалиста на
всестороннее развитие его личности; формирование у него идеологии непрерывного
образования; реализация учебного процесса на освоение личностно-ориентированой
программы обучения; интеграция и модернизация образовательных процессов в контексте
Болонской декларации; повышение рейтинга профессионально направленных знаний при
подготовке будущих менеджеров-экономистов; внедрение инновационных образовательных
стандартов в содержании и методах их обучения; создание мощной инфраструктуры высших
учебных заведений; повышение роли самостоятельной внеаудиторной учебнопознавательной деятельности студентов; обеспечение гарантированной доступности
будущих менеджеров-экономистов к качественной профессиональной подготовке благодаря
внедрению дистанционных технологий обучения, инновационного, интегративного и
профессионально-деятельностного характера содержания их профессиональной подготовки
[1, с.17].
Современной тенденцией развития педагогических технологий профессиональноэкономической подготовки учителя, как открытой системы многоуровневого образования
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личности, по мнению О.Падалки, является учитывание индивидуальности, психологической
структуры будущего специалиста, проявления его активности, формирования будущего
специалиста средствами учебно-познавательной деятельности. В ее основе - познавательная
деятельность студента, которая опирается на динамику структур учебной информации,
предметно-содержательного компонента цели, конструирования учебных задач, возможность
использования новой познавательной информации. Такой подход способствует
совершенствованию технологии профессионально-экономической подготовки будущего
учителя и позволяет преодолеть пассивность студента, активизировать развитие
экономического мышления на основе совершенствования новых форм отношений и
общения, необходимых условий для их творческих поисков, утверждение собственного
мнения, поддержания оптимальных ситуаций свободного выбора [2, с. 33].
Важной составляющей модернизации профессиональной подготовки специалистов
экономической отрасли в Украине стало реформирование традиционных факультетов, а
также открытие новых, обеспечение подготовки специалистов по двум специальностям:
дневная форма обучения в Украине, заочная форма обучения в Республике Польша
(Львовская коммерческая академия) [3].
Предметом наших последующих научных поисков станет рассмотрение, в конкретно
выбранных нами университетах, организации профессионально экономической подготовки
будущих специалистов экономической отрасли.
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АКТУАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ САМООСВІТНЬОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ВИКЛАДАЧІВ ВИЩИХ
НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДІВ
The article deals with the actual problems of lecturers’ self education activity in higher education institutions.
The role and possibilities of the Internet for organization of lecturers’ self education activity are presented.
Keywords: lecture, self education activities, lecturers’ competitiveness, professional competence.
У статті розглядаються актуальні проблеми самоосвітньої діяльності викладачів вищих навчальних
закладів. Окреслюється роль та можливості мережі Інтернет для організації самоосвітньої діяльності
викладача.
Ключові слова: викладачі, самоосвітня діяльність, конкурентоздатність викладача, професійна
компетентність.

Нові умови життя потребують нового мислення, нової культури діяльності, а звідси –
якісно іншого рівня освіченості особистості, здатності до постійного оновлення знань,
формування «сучасного світогляду, розвитку творчих здібностей і навичок самостійного
наукового пізнання, самоосвіти й самореалізації», зазначено в Національній доктрині
розвитку освіти. Для сучасної освіти потрібні висококваліфіковані викладачі, які постійно
шукають найефективніших шляхів і засобів навчання, виховання й формування громадян,
майбутніх фахівців, здатні сприяти духовному відродженню України. То ж самоосвіта
викладача як неперервна діяльність, що спрямована на розширення й поглиблення знань і
вмінь, підвищення рівня фахової підготовки, розвиток творчої особистості, є основою
розвитку вищої освіти в Україні.
Провідними характеристиками конкурентоспроможної особистості є: чіткість цілей і
ціннісних орієнтацій, працьовитість, творче ставлення до справи, здатність до ризику,
незалежність, здатність до неперервної самоосвіти та професійна компетентність.
Особистість, яка успішно конкурує на ринку парці, відрізняється тим, що постійно прагне
керувати собою і своєю діяльністю, постійно підвищує рівень своєї професійної
компетентності, займається самовихованням.
Особистісно-професійні якості мають першорядне значення в забезпеченні
конкурентоспроможності викладачів. Конкурентоздатні особистості значно легше
адаптуються до вимог соціального середовища, досягаючи більш високого рівня
професійного саморозвитку.
Науковці й практики різних країн звертають увагу на те, що за останні роки в
професійному середовищі викладачів вищої школи спостерігається посилення професійних
деформацій, професійне вигоряння, що негативно впливає на підготовку студентів.
Професійне життя педагога – процес складний і пов'язаний з періодами стабільності й
кризами. Перша криза професійної діяльності викладача – криза адаптації до професії.
Молодому педагогу необхідно виробити свою педагогічну концепцію, знайти свій
професійний стиль діяльності. Подоланню цієї кризи сприяють вивчення досвіду інших
викладачів, розвиток педагогічної рефлексії, умінь аналізувати власну педагогічну діяльність.
Друга криза професійної діяльності – криза рутинної праці. Викладач, який пропрацював 1015 років, починає відчувати, що робота одноманітна, що нічого цікавого в ній уже не може
бути. Важливо, щоб на цьому етапі професійного зростання він міг отримати досвід
порівняння своєї діяльності, щоб міг побачити нові грані педагогічної професії. Третя криза
– криза викладача зі стажем роботи. Часто викладач з великим стажем роботи перестає
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сприймати реалії мінливого життя. Допомогти викладачу подолати цю кризу може
самоосвітня діяльність, пронизана інноваційними ідеями.
Основною формою удосконалення рівня професійної компетентності педагога є
професійне самовдосконалення шляхом цілеспрямованої самоосвітньої діяльності.
Виходячи із вищесказаного, можна зробити висновок, що виникає потреба у досконалій
організації та управлінні самоосвітньою діяльністю педагогів. У свою чергу, завдання
удосконалення професійної компетентності педагогічних кадрів, підвищення їх наукового та
загальнокультурного рівня вирішуються через систему методичної роботи. У створенні
особистісно орієнтованої системи професійного зростання вагому роль відіграє організація
самоосвітньої діяльності. Завдяки моніторингу особистісної педагогічної діяльності йде
накопичення інформації про рівень якості самоосвіти педагога. Таким чином, у кожного
педагога з’являється можливість прогнозувати та моделювати особистий розвиток,
забезпечуючи безперервне професійне зростання.
Самоосвіта – це безперервний процес саморозвитку та самовдосконалення педагога.
Тому, самоосвіта педагога є основною формою підвищення педагогічної компетентності, яка
складається з удосконалення
знань та узагальнення педагогічного досвіду шляхом
цілеспрямованої самоосвітньої роботи.
Шляхом досконалої організації самоосвітньої діяльності постійно удосконалюється
професійна майстерність педагога і, як наслідок, формується авторитет педагога серед
студентів, колег. Творчо працюючий педагог сам створює свій особистий імідж.
Наразі однією з найбільш актуальних завдань системи неперервної педагогічної освіти
є формування інформаційно-комунікаційної компетентності (ІКК) педагога. Така
компетентність педагога розуміється як сукупність знань, навичок і умінь, що формуються у
процесі навчання і самонавчання інформатики та інформаційних технологій, а також
здатність до виконання педагогічної діяльності за допомогою інформаційних технологій.
Сучасний ВНЗ, який здатен модернізувати зміст своєї діяльності шляхом творчого її
удосконалення, використання досягнень науки і перспективного педагогічного досвіду.
Сьогодні головним виміром якості функціонування освітньої системи має бути здатність
повноцінно жити й активно діяти у новому світі, постійно самовдосконалюватись, адекватно
реагувати на зміни, особливо у періоди технологічних та цивілізаційних проривів. Йдеться
про кардинальні зміни технологій, інформації, знань, власне обставин життя. Тому класична
передача знань студенту не забезпечить його розвиток, майбутню конкурентоспроможність і
успішність у ринковому суспільстві. Але для того, щоб готувати студента до інноваційного
типу життя, слід і навчання зробити інноваційним за характером.
Описані підходи є кроком у цьому напрямку, який потрібно зробити, щоб рухатися
далі, щоб прийняти історичний виклик XXI століття, націлювати заняття на майбутнє,
навчати студентів способам мислення і діяльності, як на , так і в житті.
Необхідність застосування комп’ютерних технологій у сучасному навчальному
процесі обумовлена очевидними тенденціями в освітній системі до більш повноцінного
розвитку особистості.
Досягнення високої ефективності в навчально-виховному процесі – нелегке питання
для кожного педагога. Його успішне розв’язання визначає рівень майстерності педагога. Не
завжди досить зацікавити студента лише змістом предмета. Выдтак, сучасний педагог
повинен мати можливість регулярно, в режимі реального часу навчатися, отримувати
індивідуальні консультації, знайомитися з передовим досвідом, спілкуватися з колегами з
питань, які є важливими для осмислення, розв’язання сьогодні, різними науковими
дослідженнями в освіті тощо.
Інтенсивний розвиток інформаційних технологій змінює умови самоосвіти: педагог,
який іноді не має належної літератури для професійного розвитку, наразі має сучасний засіб
отримання та переробки, творчого використання здобутої інформації.
Комп’ютер використовується як допоміжний засіб для ефективнішого розв’язання
вже існуючої системи дидактичних завдань. Змістом об’єкта засвоєння в комп’ютерній
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навчальній програмі цього типу є довідкова інформація, інструкції, обчислювальні операції,
демонстрації тощо. Комп’ютер, який оснащено технічними засобами мультимедіа, дозволяє
використовувати дидактичні можливості відео- і аудіоінформації.
Інтернет з його можливостями значно розширює можливості самовдосконалення
педагога. Електронна пошта, факсимільний і стільниковий зв’язок дозволяють в лічені
секунди отримати або відправити інформацію з будь-якої точки земної кулі. Характер
взаємин між професіоналами змінюється: прискорюється процес обговорення і
прийняттярішень з багатьох питань, розширюється коло зацікавлених осіб. Інтернет з
йогоможливостями спілкування по електронній пошті, участі в чатах, форумах, майстеркласах, тематичних відеоконференціях, вебінарах, семінарах сприяє віртуальному
об’єднанню груплюдей за інтересами. У мережі створюються професійні об'єднання і
спільноти, які,професійно спілкуючись, мають можливості вдосконалити свої знання,
використати їх напрактиці, обговорити з колегами ті проблеми, які їх хвилюють тощо.
Професійна діяльність педагогів у мережі Інтернет – це, насамперед, діяльність,
спрямована на потреби студентів, на якість освіти, на розвиток інтересу до предмета,
мислення, творчості, колективізму [4; 5; 8; 9].
Інший напрямок професійної діяльності викладачів у мережі – це діяльність,
спрямована на самих викладачів, на самоосвіту, на професійне самовдосконалення,
підвищення кваліфікації. Мережеве педагогічне співтовариство (віртуальні методичні
об’єднання, клуби за інтересами, творчі групи тощо) – це віртуальне відкрите об’єднання, яке
може забезпечити різноманітні сфери діяльності викладача: підготовку до спілкування з
колегами, вирішення психологічних і педагогічних проблем, консультації з професіоналами,
самоосвіту, можливість реалізації творчого потенціалу.
Але інтернет-джерела мають низку недоліків: 1) інформація, опублікована у них,
може бути не завжди точною та правильною; 2) помилки, внесені операторами, застаріла
інформація, свідоме викривлення фактів – все це може спотворити результати дослідження;
3) існує проблема достовірності інформації, отриманої з ненадійних джерел.
До того ж, численні блоги, комерційні сайти, портали ентузіастів не несуть
відповідальність за публікації, тому можуть не приділяти достатньої уваги перевірці фактів,
що значно знижує їх достовірність.
Але за допомоги нових інформаційних і педагогічних технологій, методів навчання
стало можливим змінити, причому радикально, роль викладача зробити його не лише носієм
знань, але й керівником, ініціатором самостійної творчої роботи студента.
Нині в Україні відбувається становлення нової системи вищої освіти, орієнтованої на
входження в європейській світовий освітній простір. Цей процес супроводжується істотними
змінами в педагогічній теорії і практиці. Нова соціально-економічна ситуація в наший країні
призвела до того, що перед вищою школою постають все нові й нові цілі та завдання.
Основним напрямом діяльності вищої школи на даний момент є задоволення потреб
особистості в знаннях, що дозволяють адаптуватися в сучасному швидкозмінному світі. А це
вимагає, насамперед, належного кадрового супроводу, впровадження науково-обгрунтованої
підготовки викладацьких кадрів для вищої школи, підготовки нового покоління науковопедагогічних кадрів – національної еліти, здатної трансформувати в собі нову освітньосвітоглядну парадигму національно-державного характеру.
Перетворення в соціально-політичній та економічній сфері життєдіяльності
суспільства значно розширили можливості кожної людини для прояву свого особистісного,
творчого потенціалу. Тому нині надзвичайно важливим стає розвиток певних якостей
особистості, які дозволили б їй виразити себе й реалізуватися як особистість у соціальній і
професійній діяльності. Це означає, що змінилось соціальне замовлення на майбутнього
фахівця, змінились вимоги до його професійної підготовки.
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основі аналізу наукової літератури.
Ключові слова: студенти, майбутній соціальний працівник, професіоналізм, професійна культура,
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У центрі концепції сучасної освіти знаходиться особистість студента й у зв’язку з цим
дослідження психолого-педагогічних умов його розвитку і становлення як професіонала у
процесі оволодіння професійною діяльністю слід вважати пріоритетним [3; 4; 5; 6; 9].
Метою нашої статті є вивчення взаємозв’язку професіоналізму й змісту освітньої
системи підготовки фахівця, розкриття психологічних аспектів професійної підготовки
студентів, обґрунтування технологізації освітнього процесу, спрямованого на розвиток
професіоналізму, а також огляд умов щодо формування особистісних якостей майбутніх
соціальних працівників.
У сучасних умовах розширення зони професійної підготовки
соціального
працівника, наповнення її новим змістом є явищем логічним і закономірним. Актуальність
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цього явища обумовлена не лише необхідністю враховувати у соціальній роботі різноманітні
фактори середовища [11; 12], які впливають на характер роботи з клієнтом, але й більш
глибоким явищем  перебудовою всього процесу соціальної роботи і зміною соціальнопрофесійного статусу самого соціального працівника.
Вивчення сучасних тенденцій в модернізації вищої освіти соціальних працівників у
різних країнах світу дозволяє визначити найбільш важливі серед них: 1) університетська
підготовка соціальних працівників, що підвищує якість їх освіти і престиж у суспільстві; 2)
багаторівневість і варіативність освіти (курси, бакалаврат, магістратура, аспірантура,
післядипломна освіта), що дозволяє кожному визначити свої можливості та інтереси в її
отриманні; 3) посилення соціокультурного компонента у змісті професійної освіти соціального
працівника; 4) інтеграція вузівської та після вузівської освіти, докорінне поліпшення змісту,
гнучкість та варіативність форм та видів освіти [6; 10].
Практика і дослідження останніх років показують, що освіта досить впевнено бере на
себе функцію соціалізації особистості, тобто залучає її у широкі соціальні зв’язки і
відносини. Дослідники визначають, що традиційна академічна освіта, яка більш схильна до
інтелектуалізму, поступово замінюється ново освітньою системою, здатною моделювати
соціальну практику в цілому [2; 8].
Осмислення ідей багаторівневої соціальної освіти в теорії і на практиці активізувало
діяльність ВНЗ по оновленню змісту освітніх технологій, які дозволяють оптимізувати і якісно
поліпшити підготовку кадрів для соціальної сфери.
Виходячи із того, що провідною функцією освіти у філософії освіти визначено
функцію управління особистісним і професійним розвитком спеціалістів, а відтак і
соціальних працівників, то варто зробити ідеї сучасної освіти ціннісним ядром їх
професійної свідомості і способом реалізації в майбутній професійній діяльності. Інакше
кажучи, освіта соціальних працівників у світі сучасних погляді має бути підпорядкована
рефлексивно особистісному і професійному розвитку соціального працівника, у процесі
якого він із об’єкта професійного научіння стає суб’єктом професійного саморозвитку.
Сучасна вища освіта будується на різних теоретичних засадах, тому доцільно
здійснити аналіз хоча б основних із них.
Розширення філософії освіти сприяло розвитку культурно-цивілізованого підходу,
основи якого були закладені російським вченим Н.Данилевським і продовжені у працях
О.Шпенглера, В.Андрущенка, В.Кременя, П.Сорокіна.
Прибічники соціокультурного підходу звертають, у першу чергу, увагу на проблему
освітнього середовища як соціокультурного середовища (В.Бех, І.Зимня, І.Зязюн, В.Панов та
ін.). Звідси можна говорити, що освітнє середовище  це система впливі і умов формування
особистості за заданим зразком, а також можливостей для її розвитку, які наявні в
соціальному і просторово-предметному оточенні. Це дозволяє говорити і про виховний
потенціал освітнього середовища.
Зважаючи на те, що професійна підготовка соціального працівника постає як складна,
соціальна, динамічна, само організуюча система, то слід зупинитися на аналізі теорій
системного підходу і теорії синергетики (С.Архангельський, В.Василькова, І.Блауберг,
М.Каган). Елементами системи є суб’єкти, об’єкти, зміст, способи і форми організації
навчального процесу, результат. Всі елементи об’єднані спільною метою функціонування і
управління.
Спираючись на це положення можна припустити, що система професійної підготовки
соціального працівника до практичної діяльності здатна функціонувати і в стабільному
режимі, і в динамічному. Це в основному буде залежати від характеру зовнішнього вплив
соціуму, зв’язків з іншими системами, способів взаємодії суб’єктів і об’єктів, мети і змісту
навчання.
І ще про один підхід варто сказати, хоча він і не є окремим предметом нашого
дослідження, але він є одним із провідних у психології і педагогіці  це особистісний підхід.
Його можна розуміти як набуття особистісних якостей суб’єкта у процесі життєдіяльності,
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зокрема в період професійного становлення особистості. Виходячи з теорії суб’єктності [10],
можна зробити висновок, що прагнення бути «особистістю» це, 1) бути суб’єктом своїх
контактів зі світом; 2) бути суб’єктом предметної діяльності; 3) бути суб’єктом спілкування;
4) бути суб’єктом самопізнання.
Не менш важливим є психологічний підхід (Л.Анциферова, І.Зимня, Н.Кузьміна,
Є.Клімов, Г.Опорт та ін.), який потребує звернути особливу увагу на соціальну ситуацію, що
впливає на розвиток особистості, вивчення і врахування психологічного комплексу людини,
ціннісна переорієнтація (за певних умов), руйнування старих і поява абсолютно нових
структур особистості.
Останнім серед визначених підходів особливе місце посідає діяльнісний підхід, який у
принципі базується на психолого-педагогічній теорії діяльності (Л.Виготський, Т.Іванова,
О.Леонтьєв, С.Рубінштейн та ін.). Згідно з теорією діяльності процес розвитку особистості
здійснюється у тісній залежності від тієї діяльності, в яку вона включена.
Реалізація діяльнісного підходу у системі професійної підготовки соціальних
працівників дає позитивні результати у спеціально змодельованих умовах вузу. Без сумніву,
розширення операційно-діяльнісного поля підготовки завдяки застосуванню в навчальновиховному процесі ВНЗ системи практичних дій, способів поведінки веде до розвитку
особистості майбутнього соціального працівника.
За таких умов можна розгортати цілеспрямовану професіоналізацію студентів, в
основі якої лежить професіографічний фактор. Він засвідчує, що з розгортанням сфери
застосування спеціалістів які оволодівають спеціальностями соціальний працівник,
соціальний педагог, соціальне управління тощо, назріла потреба у побудові комплексу
кваліфікаційних характеристик спеціалістів, котрі працюють у різних соціальних інститутах і
здійснюють організацію допомоги і підтримки різним категоріям клієнтів.
Слід зазначити, що особливістю даного підходу є його орієнтація на виявлення і
розвиток теоретичного потенціалу спеціаліста. Метою професіографії в даному випадку є
виявлення особливостей взаємодії спеціаліста у процесі професійної діяльності з різними
категоріями клієнтів, з фактами, соціальними інститутами, з явищами і ситуаціями, з якими
стикаються клієнти. І, як результат, ми розробили професіограму, що є всебічним описом
професійної діяльності та окреслених вимог, які він висуває стосовно до індивідуальнопсихологічних та психолого-фізіологічних і особистісних якостей, що є для даної діяльності
професійно важливим.
Отже, можна вести мову про необхідність гуманізації навчання, його демократизацію,
універсальність, фундаментальність, варіативність, гнучкість, відкритість, про соціальну
детермінацію професійної підготовки і майбутньої професійної діяльності у різних
соціальних інститутах. Таке бачення вищої професійної освіти допоможе принципово
змінити акценти у процесі навчання: не репродуктивне, а конструктивне знання,
стимулювання пошукової активності евристичних здібностей студентів.
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У сучасному глобалізованому суспільстві система освіти зазнає суттєвих змін через
впливи соціо-економічних чинників. Будь-яка система вважається цілісною, якщо вона
здатна утримувати певну структуру, форму і виконувати притаманні їй функції. Але сьогодні
основною цінністю системи усвідомлюється здатність до змін, пристосування до умов, що
постійно змінюються, гнучкість, здатність змінювати форми і набувати функцій, що не були
притаманні їй. У документах Ради Європи з проблем освіти [16] зазначається, що освіта має
відповідати умовам сьогодення, виконувати соціально-економічне замовлення суспільства й
віддзеркалювати етно-демографічні зміни, що відбуваються у ньому. Основні тенденції, які
прослідковуються у соціо-економічній сфері, безперечно, стають підґрунтям для серйозних
зрушень в організації освітньої діяльності в західноєвропейських країнах і в усьому світі.
Тенденції, що спостерігаються у процесі соціальної діяльності, без сумніву, знаходять своє
відображення у розвитку певних освітніх тенденцій. Тож наша стаття присвячена виявленню
новітніх тенденцій розвитку освіти у західноєвропейських країнах у світлі соціо-економічних
зрушень та змін етнокультурного складу суспільства.
Тенденція – (від лат. tendere – прямувати, прагнути чогось) – напрям, у якому
здійснюється рух або розвиток певного явища, прагнення, мета, ціль [12]. Г. Поберезька,
вивчаючи тенденції розвитку вищої освіти країн Західної Європи та України, визначає такі
304

види тенденцій: загальнопланетарні та специфічно-регіональні тенденції розвитку освіти,
глобальні тенденції (мегатенденції) та підпорядковані ним субтенденції. Дослідниця вказує
на такі тенденції розвитку європейської освіти: перетворення елітарної вищої освіти на
загальну, кількісного зростання контингенту студентів та їх мобільності, подовження
тривалості обов’язкової освіти, ускладнення структури вищої освіти та урізноманітнення
мережі ВНЗ, збільшення та зростання ролі сектору недержавної вищої освіти,
професіоналізація вищої освіти, удосконалення системи управління вищою освітою,
забезпечення її якості, розробка механізмів інтеграційної політики в галузі вищої освіти [7].
Наше дослідження мультикультурної освіти вчителів поставило питання: які новітні
тенденції виникають в освітній діяльності через зміни етнокультурного складу контингенту
учасників навчального процесу у західноєвропейських країнах.
Модернізація – зміна, вдосконалення, що відповідає сучасним вимогам, смакам,
потребам суспільства [13]. Це постійно діючий процес змін, без якого у будь-якій системі
настає стагнація та незворотні негативні зміни. Модернізація відповідає запитам часу і
відображає соціо-економічні зрушення. Серед загальнопланетарних тенденцій розвитку
освіти вона посідає перше місце. Модернізація є метатенденцією, що забезпечує передачу
знань від одного покоління до іншого та загальнопланетний розвиток цивілізації. Іще однією
глобальною тенденцією розвитку освіти ми вважаємо транснаціоналізацію освіти. Створення
єдиного навчального простору, відкритість освітньої системи, створення різноманітних
інституцій та фундацій, що сприяють встановленню загальних вимірів освіти, застосування
інформаційних технологій, академічна мобільність – все це приводить до формування
єдиного освітнього простору. Іще однією глобальною тенденцією освіти сьогодні стає
індивідуалізація освіти. Вибудовування індивідуальних векторів навчання, самостійний
вибір сфери освіти, часу, місця, обсягу навчання, навчального закладу, урізноманітнення
професійної підготовки, незалежність від певної навчальної інституції стає реальністю [1].
У сьогоднішньому світі неможливо знайти країну, яка б не була учасником світового
процесу міграції. У процесі зовнішньої (міжнародної) трудової міграції найбільш розвинені
західноєвропейські країни притягують робочу силу з менш розвинених західноєвропейських
країн, арабських країн, країн Північної Африки, Близького Сходу, держав Центральної
Африки, східноєвропейських країн і республік колишнього СРСР. До країн, які приймають
основну частину іммігрантів (країни-реципієнти), відносяться: Німеччина, Франція,
Великобританія, Швейцарія, Бельгія, Норвегія, Нідерланди. 3,4 мільйона чоловік
іммігрували в одну з 28 держав-членів Європейського Союзу протягом 2013 р., серед яких
налічувалося 1,4 млн. громадян країн, які не є членами Європейського Союзу, 1,2 мільйона
осіб з громадянством іншої держави-члена ЄС, близько 830 тисяч осіб, які мігрували до
держави-члена ЄС, громадянство якої вони мали, і приблизно 6100 осіб без громадянства. У
Німеччині налічувалася найбільша кількість іммігрантів (692,7 тисячі) в 2013 р., на другому
місці − Великобританія (526,0 тис), потім − Франція (332,6 тис.), Італія (307 500) й Іспанія
(280 800). У 2012 р. загальна кількість іммігрантів у Норвегії складала 78 600. Серед
загальної кількості іммігрантів 89% були громадяни інших країн і тільки 11% – етнічні
норвежці. Серед країн-донорів перше місце займає Польща (11500 осіб), далі Литва (6600
осіб) та Швеція (5700 осіб). Значно збільшилася кількість іммігрантів із Сомалі (3600 осіб) та
Еритреї (2400 осіб), яким було надано політичний захист [2].
Освітяни країн Західної Європи, що стали країнами-реципієнтами у результаті
міграційних процесів, дуже добре усвідомлюють, що численне збільшення й
урізноманітнення культурно специфічних характеристик населення можуть стати причиною
непорозумінь, конфліктів, соціальних потрясінь та нестабільності. Все це спонукає до
формування нових підходів до організації навчання, пошуку нових форм і засобів та
прийомів навчання, що зможуть задовольнити потреби як замовників, так і власне самих
учнів. Тож, основним закликом освітньої спільноти в Європі сьогодні є заклик до
толерантності й розвитку уміння жити разом, що стає основою формування європейської
ідентичності. Формування європейської ідентичності та відповідної самоідентифікації
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стають основною регіональною тенденцією європейської освіти сьогодні. Європейська
ідентичність включає в себе поняття культурної різноманітності, збереження національної
самосвідомості, але, разом з тим, розвиток уміння жити разом, толернтності й визнання
пріоритету загальнолюдських цінностей та визнання себе європейцями незалежно від
походження [15]. Європейська ідентичність має індивідуальний компонент активного вибору
в поєднанні з колективним компонентом, де люди орієнтуються на одну або кілька сукупних
груп або спільнот. Тих спільнот, до яких людина бажає належати, може бути кілька, так що
правильніше говорити про мозаїчну ідентичність конкретної особистості, а не ідентичність,
що накладається одна на іншу або схована одна в іншій. Хоча далеко не всі люди можуть
мати первинною ідентичністю європейську, але сучасний освітній процес націлений на
відповідну соціалізацію і формування європейських цінностей, серед яких перше місце
належить толерантності, повазі до культурних ососбливостей і усвідомленню того, що такі
особливості є перевагою, а не перешкодою для спілкування.
Процес формування європейської ідентичності може відбуватися не тільки
специфічними засобами впливу на особистість, яку пропонує освітня система, але й цілим
комплексом заходів, розроблених європейськими освітянами задля створення єдиного
європейського культурно-цивілізаційного простору. Програми Директорату з досліджень та
інновацій [14] пропонують спеціальні напрями формування європейської ідентичності, а
саме: створення умов для формування множинної соціальної ідентичності та біогафічної
ідентичності; приділення особливої уваги транснаціональним особистим відносинам,
розвиток колективних дій; спільні культурні проекти та культурне виробництво;
налагодження якісного перекладацького супроводу продуктивної діяльності й
міжособистісного спілкування; інклюзивна освіта з урахуванням спеціальних етнокультурних потреб; структурні умови та створення структури можливостей для усіх соціокультурних груп; запровадження державних інституцій та спеціальних організацій задля
регуляції громадсько-правової сфери. Освітня система і школа
стають осередком
формування європейської ідентичності [3; 4; 5; 6; 9; 10; 11; 17].
Ще однією тенденцією освіти в західноєвропейських країнах ми вважаємо
диверсифікацію освіти задля збереження культурних особливостей та національної
самосвідомості. Дослідження сучасних зарубіжних тенденцій в освіті показало, що її процеси
органічно пов’язані зі світовими та європейськими процесами економічної інтеграції та
глобалізації, де регіони як суб’єкти посідають одне з провідних місць. Регіоналізація й
диверсифікація стають сьогодні головними тенденціями розвитку сучасної системи освіти у
західноєвропейських країнах через посилення процесів міграції населення та значні зміни
етнокультурного складу населення Європи.
Отже, основними тенденціями розвитку мультикультурної освіти в Західній Європі
сьогодні ми вбачаємо такі: постійна модернізація, транснаціоналізація, індивідуалізація;
регіоналізація та диверсифікація, формування європейської ідентичності. До центру уваги
освітян переміщуються питання створення рівних можливостей в освіті, навчання
толерантності та формування уміння жити разом. Освіта в західноєвропейських країнах
сьогодні ураховує етнокультурні відмінності у навчанні іммігрантів та включає окремі
елементи національної культури до освітніх програм школи та спеціальної підготовки
педагогчних кадрів. Мультикультурність стає основним педагогічним принципом, що
відобажає динамічність культурного середовища, зосередженість на взаєморозумінні й
культурному обміні, подоланні бар’єрів культурного відчуження; сприяє інтеграції в
соціальні, гуманітарні й природничі науки досягнень культур, відмінних від європейської
[8].
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К ПРОБЛЕМЕ МОТИВАЦИИ ПОТРЕБНОСТИ ДОСТИЖЕНИЙ ШКОЛЬНИКОВ
In the article is considered a problem of essence, forming a motivation in the home and foreign psychology.
It is presented the results of the study achievement motivation needs of pupils. It have been carried out
quantitative and qualitative analyzes of the data.
Keywords: motivation, reason, achievement necessity.
В статье рассматривается проблема сущности, формирования мотивации в отечественной и
зарубежной психологии. Представлены результаты исследования мотивации потребности достижений
школьников. Осуществлен количественный и качественный анализы полученных данных.
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Мотивация занимает ведущее место в структуре личности и является одним из
основных понятий, используемых с целью объяснения движущих сил поведения и
деятельности. Процесс теоретического осмысления явлений мотивации весьма далек от
своего завершения. Это получает подтверждение как в возрастающем количестве
публикаций на эту тему, так и в многозначности толкований основных понятий данной
проблемы, таких, как: мотив, потребность, мотивация, мотивация достижений, потребность в
достижениях. Так, в отечественных работах мотив понимают и как осознанную потребность
(А.Г. Ковалёв) [1], и как предмет потребности (А.Н. Леонтьев) [2], и отождествляется с
потребностью (П.В. Симонов).
Вопрос сущности, формирование мотивации в отечественной и зарубежной
психологии получили определенную разработку в исследованиях (А.Н. Леонтьев, А.Г.
Ковалёв, П.В. Симонов, Ю.М. Орлов, Д. Маклелланд, Дж. Аткинсон, Р. Моултон и др.).
Потребности конкретизируются в мотивах и реализуются через них. Но и мотивы, и
потребности имеют свою специфику. Прежде всего, одна и та же потребность может быть
реализована через разные мотивы, а один и тот же мотив может реализовывать разные
потребности. Если рассматривать отношение между данными понятиями в функциональном
плане, то движение от потребности к мотиву является движением от возможности к
действительности, от потенциального к актуальному.
В результате почти 30-летних исследований в области мотивации достижений,
проведенных большой группой исследователей, построена не только одна из самых
основательно разработанных теорий мотивации, но и создан надежный и валидный
инструмент для диагностики мотивов, входящих в структуру мотивации достижения мотива достижения (= мотива достичь успеха) и мотива избегания неудачи (Д. Маклелланд,
Дж. Аткинсон).
По Дж. Аткинсону, поведение, ориентированное на достижение цели, определяется
результирующей тенденцией достижения, возникает при совместном воздействии двух
тенденций: стремление к успеху в деятельности и избегания неудач. Под мотивом
стремления к успеху понимается способность переживать гордость и удовольствие при
достижении успеха. Это понятие показывает степень уверенности в том, что определенное
действие повлечет определенные последствия.
Многочисленные исследования показали тесную связь между уровнем мотивации
достижений и успехом в жизнедеятельности: чем выше уровень мотивации потребности в
достижениях, тем личность настойчивее в достижении своей цели, более уверена в
положительном решении тех или иных проблем, не теряется в ситуациях соревнования.
Согласно результатам исследования Х. Хекхаузена, лица с мотивом достичь успеха
выделяются на основе высоких баллов мотивации достижения и низких баллов уровня
тревожности.
Стали известны результаты и других исследователей по определению потребности в
достижениях - Е.Френча, Р. Моултона, Б. Вейнера и др.
Задачей нашего эксперимента стало исследование уровня мотивации достижений
школьников. Исследуемыми были учащиеся 9-10 классов общеобразовательных школ г.
Тернополя (50 юношей, 50 девушек).
Нами использован личностный опросник Ю.М. Орлова [3, с. 427 - 428], направленный
на исследование особенностей мотивации достижения, состоящий из 22 суждений.
Результаты исследования по данному критерию являются ценными для нас, так как доказано,
что личности с высоким уровнем мотивации ищут ситуацию достижения, уверены в
успешном завершении дела, получают удовольствие от решения нетипичных задач,
настойчивые при столкновении с препятствиями, что и станет психологическими
предпосылками будущего профессионального становления и развития личности школьника.
Обработка материалов, полученных при проведении тестирования школьников по
определению уровня их мотивации достижений, свидетельствует о том, что ученики, в
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основном, живут близкими целями, а не далекими, при решении проблем полагаются больше
на случай, а не на собственные силы. Часто принимают помощь от друзей. Не всегда
рассчитывают свои силы и возможности при выполнении заданий, в результате чего тяжело
переживают неудачи и теряются, возлагая вину за это на обстоятельства. А вот при условии
положительного решения дел энергия и настойчивость в них значительно усиливаются.
В процессе данного исследования мы выделили 5 групп школьников, которые
отвечают таким уровням мотивации достижений: чрезвычайно низкому (ЧН), низкому (Н),
среднему (С), вышесреднего (ВС), высокому (В). Полученные результаты отражены в
таблице 1.
Таблица 1
Уровень потребности в достижениях, (N = 100)
Количество исследуемых
Уровень
№ п/п
Девушки
Юноши
потребности в
в абсолютных в % от всего в абсолютных в % от всего
достижениях
цифрах
количества
цифрах
количества
1.
В
4
8
3
6
2.
ВС
9
18
7
14
3.
С
20
40
18
36
4.
Н
12
24
14
28
5.
ЧН
5
10
8
16
Всего
50
100
50
100
Как видно из представленной таблицы, статистические различия между количеством
учеников в группах с индексами «ЧН», «Н», «С» у девушек составляют 7-8 человек, у ребят
4-6, в то время как статистические различия между количеством учеников в группах «ВС» и
«В» - соответственно 5 и 4. Самыми многочисленными являются группы со средним уровнем
мотивации достижения, они составляют 20 и 18 соответственно у девушек и парней.
Учащимся с высоким уровнем потребности в достижениях свойственны следующие
черты: увлеченность любимым делом, способность и стремление совершенствовать
элементы даже в обычной работе, настойчивость в достижении цели, несмотря на
препятствия, уверенность в себе. Такие ученики верят только в собственные силы, в
правильный расчет, а не в счастливый случай, лишь иногда могут и рисковать.
Школьникам со средним и вышесреднего уровнями мотивации достижений присущи
такие особенности, как удовольствие от решения интересных задач, решительность
суждений и действий в поисках верных путей решения проблем, настойчивость,
терпеливость. Наряду с этим представители данной группы иногда свои силы направляют не
на результат, а на процесс деятельности; им не хватает эмоциональности, способности
рисковать.
Для учащихся с низким и чрезвычайно низким уровнем потребности в достижениях
характерны слабая вера в свои силы, нерешительность, инертность, лень. Они живут
близкими, а не далекими целями, даже не ищут ситуации достижения, в своих неудачах
обвиняют окружающих или обстоятельства.
Достоверность различий между двумя рядами результатов мы устанавливали с
M  M2
, (1),
помощью критерия Стьюдента: t  1
m12  m22
где: М1 - среднее арифметическое в первой выборке;
М2 - среднее арифметическое во второй выборке.
Получен результат: t = 0,318. Поскольку t < t кр. = 2,679, то различия между данными
по уровню мотивации достижений у девушек и парней несущественны.
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Качественный анализ результатов исследования показал некоторые гендерные
различия в ответах учеников на отдельные вопросы теста. Так, юноши, в основном, дают
положительные ответы на такие утверждения, как «если я потеряю любимое занятие, жизнь
для меня потеряет смысл», «люди больше страдают от неудач на работе, чем от плохих
взаимоотношений с близкими», «ради успеха я могу рисковать, если даже шансы не в мою
пользу». Девушки чаще, чем юноши, считают, что более важен процесс деятельности, чем ее
результат; в подавляющем большинстве склонны думать, что успех в деятельности зависит
скорее от случая, чем от расчета. Эмоциональные качества людей им нравятся больше, чем
деловые.
Таким образом, уровень мотивации юношей, в общем, зависит от направленности на
конечный результат, в них преобладает деятельностный подход в решении дел. Девушки же
чаще полагаются не на "голос разума", а на "голос сердца". Большое значение для них имеет
благоприятный психологический климат, эмоциональное единение личностей внутри
коллектива.
Но при некоторых различиях в ответах значительной разницы в численности
различных уровней мотивации достижений не обнаружено. Школьники в равной степени
испытывают удовольствие от успешно выполненного дела, считают себя уверенными
людьми, с высоким уровнем требований к жизни, готовыми самостоятельно решать любые
проблемы, готовыми вносить новизну при решении задач.
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УЧАСТЬ БАТЬКІВ РОЗУМОВО ВІДСТАЛИХ УЧНІВ У ВИХОВАННІ ЇХ ЯК
АКТИВНИХ ЧИТАЧІВ
This research paper identified the parents’ multiple roles in the education of children with intellectual
disabilities. The study was conducted with the purpose to identifying the role of parents in development of assessment
tool, need assessment of functional skills on the example of children’s upbringing as active readers.
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Проаналізовано участь батьків розумово відсталих учнів у вихованні їх як активних читачів та
доведено необхідність активізації діяльності батьків щодо активізації дитячого читання.
Ключові слова: батьки, сім’я, розумово відсталі учні, читання літератури, корекція, розвиток.

В умовах глобалізованого суспільства геополітичні процеси, що в ньому
відбуваються, торкаються культурних цінностей кожної країни, зокрема її освіти, рівень
розвитку якої на всіх рівнях свідчить про рівень розвитку країни у світі. Щодо освіти
неабияку роль в даних процесах відіграє освіта осіб з особливими освітніми потребами,
зокрема й розумово відсталих, насамперед тих, які за рівнем розвитку пізнавальних
психічних процесів можуть навчатися й здобувати доступну освіту у спеціальних
загальноосвітніх навчальних закладах – школах та професійно-технічних навчальних
закладах, завдяки чому забезпечиться успішна їх соціалізація й трудова адаптація у
суспільстві.
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Зважаючи на це, батьки учнів теж повинні проводити свою геополітику місцевого
масштабу. Насамперед необхідно організувати спільний контроль щодо формування
активних читачів серед розумово відсталих підлітків. Важливо, щоб батьки встановили
контроль над дитячим читанням, розділивши сфери впливу: хто за що з членів родини
відповідає в контексті формування дитини як активного читача, становлення її як
особистості.
Насамперед передбачається реалізація корекційно-розвиткових цілей: розвиток
фонематичного слуху, збагачення й уточнення словникового запасу, формування
комунікативних умінь, розвиток і корекція мисленнєвих процесів: аналізу, синтезу,
узагальнення, удосконалення слухової й зорової пам’яті, уваги, уяви [15; 16; 17], що дасть
змогу сформувати уміння читацької діяльності [7; 8; 9; 20; 21], про які свого часу говорили
відомі методисти: А. Аксьонова, М. Гнєздилов, Р. Лалаєва, М.Русецька та ін. Неабияка роль
в цьому процесі належить батькам щодо розуміння ними значення читання літератури для
корекції та розвитку дітей, їхньому впливу на виховання дітей як активних читачів.
Незаперечну роль сімейного виховання розкрито в роботах І.Беха, І.Кона,
А.Макаренка, Н.Панкратової, А.Співаковської, Л.Вольнової [2] та ін.
А.Макаренко мету сімейного виховання розглядав у формуванні таких рис і якостей
особистості дитини, які допомагають долати життєві негаразди, труднощі й перешкоди.
Завдання сімейного виховання вбачав у формуванні емоційної культури і здоров’я дітей, що
залежить від батьків. І. Бехом, І. Коном, А. Співаковською доведено, що джерелом розвитку
дитини, становлення її як особистості, формування соціальних якостей виступають батьки.
Як стверджує І.Бех, батьківська безкорислива любов, піклування, вимогливість і захист
забезпечують розвиток та реалізацію дитиною всіх її інтелектуальних і духовних потенцій,
поступове входження дитини в розгалужену систему моральних норм суспільства [1, с.8].
Зважаючи на те, що в сучасному глобалізованому суспільстві родинне виховання
переживає певну кризу, потребує уваги ставлення батьків до дитини як до особистості, яка
формується насамперед у родині [4; 5; 6; 10; 11]. Щодо розумово відсталих учнів, то
успішність корекційно-розвиткової роботи з метою подолання недоліків інтелектуального
розвитку залежить від активної участі в ній батьків, насамперед від педагогічної
компетентності батьків, оскільки саме в родині розпочинається розвиток дитини як
особистості. Проте в сім’ях, які виховують розумово відсталу дитину, створюється
специфічна ситуація щодо ставлення до дитини. У ставленні до дитини батьки проявляють
гіперопіку або індиферентне ставлення, зокрема в родинах не досить благополучних з точки
зору матеріального забезпечення. Розрізняють кілька видів спілкування батьків з дитиною: а)
дитина наслідує дії дорослого; б) дорослий і дитина співпрацюють разом, активно слухаючи
один одного; в) дорослий хвалить дитину, викликаючи в неї бажання продовжувати
діяльність.
У дослідженні нас цікавили результати домашнього читання розумово відсталими
учнями художньої та науково-пізнавальної літератури. Опитування проводили серед батьків,
діти яких навчаються у спеціальних загальноосвітніх навчальних закладах для розумово
відсталих дітей: у школах-інтернатах і в приходящих школах. Тому застосували метод
анкетування батьків щодо стану домашнього дитячого читання. Процедура анкетування
передбачала відповіді на наступні запитання: 1. Чи читає Ваша дитина вдома літературу? 2.
Яку саме літературу читає дитина: художню та /чи науково-пізнавальну? 3. Хто з членів
родини забезпечує наявність літератури для дитячого читання? 4. З яких носіїв читає дитина:
з паперових (дитячі журнали, книги) чи з електронних носіїв? 5. Який зміст дитячого
читання: казки, оповідання, вірші, фентезі тощо? 6. Чи цікавитеся Ви дитячим читанням і як
саме це відбувається? 7. Чи перевіряєте Ви розуміння дитиною сутності прочитаного і як
саме? 8. Яку літературу читає дитина: пропоновану шкільною програмою чи для «душі»? 9.
Як у родині прищеплюють дитині любов до читання художньої і науково-пізнавальної
літератури?
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Результати дослідження. Аналізуючи результати анкетування батьків, ми отримали
змістовні дані. Відповідаючи на перше запитання, переважна більшість батьків (83,5%)
відповіла, що вдома діти не читають літератури, оскільки вона відсутня, а також тому, що
діти читають у школі, а вдома повинні відпочивати. Лише у 16,5% сімей наявна вдома
література для дитячого читання. Незважаючи на такий стан речей, «про науку» бажали
читати до 5-6% учнів 7-9 класів, конкретно вказавши напрям: філософія, економіка, історія,
право. Батьки, в родинах яких наявна література для дитячого читання, відповіли, що діти,
навіть учні 8-9 класів, переважно читають казки, оскільки іншої дитячої літератури вдома
немає. На відміну від батьків, учениці 8-9 класів відповіли, що з комп’ютерних носіїв
читають «романи про любов».
Цікавим виявився факт, що літературу для дитячого читання у переважній більшості
родин постачають не батьки дітей, а старші члени родини – бабусі й дідусі, які купують
пресу для себе і водночас «щось для читання онукам, переважно казки». Основна маса
опитаних батьків не цікавиться дитячим читанням і не турбується щодо відсутності вдома
дитячої літератури.
Відповідаючи на 4-е запитання, окремі батьки (8%) пояснили, що забезпечили дітей
електронними носіями – планшетами, ноутбуками тощо, тому їхня діти працюють у школі з
електронними носіями. У роботі з творами художньої чи науково-пізнавальної літератури
комп’ютерні засоби виступають як чинник модернізації читацької освіти розумово відсталих
учнів, забезпечуючи їхню корекцію, розвиток, виховання, стимулюючи пізнавальну
активність дітей, підсилюючи мотивацію до оволодіння знаннями й уміннями, сприяють
індивідуалізації навчальної діяльності та оволодіння нею. Комп’ютер в руках розумово
відсталого учня виконує наступні функції: виступає як наочний посібник, як джерело
навчальної інформації: забезпечує можливість коригувати властиві учням порушення
психічного розвитку, розвивати мовлення, збагачуючи словниковий запас, формувати
естетичні смаки 5. Водночас ми повідомили батькам, що тривале читання дитиною матеріалу
з електронного носія негативно впливає на її фізичний та психічний стан. У дитини
розвивається комп’ютерна залежність, формується кліпове мислення, тому необхідно
контролювати хід дитячого читання.
У родинах, в яких наявна література для дитячого читання, батьки лише запитували
дітей, про кого чи про що вони читають. Водночас не перевіряли, чи вміють діти виділити й
запам’ятати з прочитаного головне: про кого чи про що прочитали, що саме прочитали, чому
так сталося з героями. Дітям не ставили запитань евристичного спрямування, правильна
відповідь на які свідчить про розуміння причинно-наслідкових зв’язків між зображеним у
тексті твору, загалом розуміння сутності прочитаного. У дітей не уточнювали уміння
користуватися ознайомлювальними видами читання, зокрема не пропонували відшукати
відповідну інформацію в тексті, що читають; прочитати заголовки, окремі фрагменти тексту,
які сподобалися або чимось зацікавили й запам’яталися. Також батьки не пропонували дітям
переказати зміст прочитаного твору або уривок з нього, оскільки не були ознайомлені зі
змістом матеріалу, який дитина читала. На восьме запитання батьки не могли правильно
відповісти, оскільки не були ознайомлені з програмними вимогами щодо читання дітьми
художньої та науково-пізнавальної літератури, у школі жодного разу не поцікавилися, що
діти читають з літератури. Лише повідомили, що «дітям подобається читати казки, навіть
підліткам. Адже казки усі люблять читати, тому ми купуємо їм як українські народні казки,
так і казки зарубіжних авторів». Зокрема батьки дітей з синдромом Дауна – учнів 9 класу,
повідомили, що їхні діти-підлітки із задоволенням читають «Рукавичку», «Попелюшку»,
оскільки інша література для дитячого читання вдома відсутня. Щодо прояву батьками
інтересу до дитячого читання, більшість з них, незважаючи на рівень їхньої освіти, не
проявляли інтересу до читання дітьми літератури: «Я не запитую, про що моя дитина читає.
Він сам підходить до мене і розповідає про кого чи про що читає книжку». Окремі з батьків
лише запитували дітей, чи прочитали вони домашнє завдання з літератури.
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Досить примітивними виявилися відповіді щодо заохочення батьками дітей до
читання художньої і науково-пізнавальної літератури: «Як заохочуємо? В основному
говоримо, щоб читали, щоб були розумними». Прикро, але лише одиниці з опитаних батьків
відвідують з дітьми місцеву бібліотеку, водять дітей до книжкових магазинів, на виставки
книжок, де купують їм дитячу літературу, яка дитині сподобалася, зацікавила її насамперед
змістовними ілюстраціями, оскільки змісту книжки дитина ще не знає. В цих родинах
організовують перегляд дитячих мультфільмів та читання літератури про героїв
переглянутих мультфільмів. Окремі батьки повідомили, що організовують «години
читання», інсценізації прочитаного дітьми, пропонують дітям намалювати героїв прочитаних
творів або відтворити епізоди, що сподобалися. Звичайно, розумово відсталим дітям, навіть
підліткам, важко виконувати таку роботу, але батьки їм допомагають. Водночас батьки
переконуються, чи немає порушень дрібної моторики у дітей, оскільки навіть підлітки часто
страждають тремором рук, що заважає їм якісно виконувати дрібну роботу. Зважаючи на це,
ми наголошували батькам щодо врахування психофізичних особливостей розумово
відсталих дітей: зниження і нестійкість інтересу до читання літератури, недостатня
сформованість навички читання, зокрема таких її складових, як правильність і виразність;
недостатність пізнавальної активності; відсутність самоконтролю у процесі виконання
завдань з читання; труднощі утримання в пам’яті програми дій у процесі читацької
діяльності. Рівень ставлення дитини до самостійного читання залежить від сформованості
педагогічної компетентності батьків, особливостей сімейного мікросоціуму.
Як свідчать результати нашого опитування, більшість батьків потребують
консультативної допомоги щодо того, як розвивати зв’язне мовлення дитини, як
організовувати читання дитиною літератури. Адже різні сенсорні системи (візуальна,
аудіювальна, кінестетична) розвиваються у дитини нерівномірно. Така особливість визначає
спосіб сприймання інформації, запам’ятовування й відтворення знань та умінь. За наявності
певних розладів зору, слуху, мови, інтелекту уповільнюється процес формування мислення,
мовлення, пам’яті, уяви тощо як вищих психічних функцій. Стає неможливим повноцінне
спілкування дитини з дорослим, що призводить до її недорозвитку. Батьки не звертають
увагу на рівень сформованості активного ставлення дитини до читання літератури. Між тим
ставлення є показником сформованості певної оптимальної установки, відповідної
спрямованості психічного процесу. Серед чинників, що забезпечують вироблення даної
установки, провідна роль належить методам впливу батьків на формування свідомого
ставлення дитини до читацької діяльності, а одним із показників активності дитини виступає
рівень її самостійності. Л.Виготський розглядав ставлення дитини до середовища як важливу
ланку ситуації розвитку, вказуючи на нерозривний зв'язок афекту й інтелекту та вплив
афекту на розвиток інтелекту дитини.1
Виховуючи інтерес до читання літератури, радили батькам краще не читати дитині,
зокрема у підлітковому віці, а розповідати, зосереджуючи її увагу на ілюстраціях. Така
робота забезпечує емоційний контакт з дитиною: її поведінка, вираз обличчя, очей свідчать,
чи розуміє вона те, що слухає, чи зацікавлює це її, викликаючи позитивні емоції.
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This article critically analyzes the work of theoretical bases, practical forms of display and functioning, social
influence and political peculiarities of multiculturalism in modern theories. The paper clarifies the basic ideological
and value traits of multiculturalism.
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В данной статье представлен анализ теории и практических форм реализации и функционирования,
социального влияния и политических особенностей современных теорий мультикультурализма. В статье
определяются идеологические и аксиологические основания современного мультикультурализма. Авторы
приходят к выводу, что мультикультурализм имеет глубокие корни, а также актуальности поиска
эффективных механизмов сосуществования разных культур в рамках одного государства.
Ключевые слова: современный мир, мультикультурализм, проблемы, миграционные процессы.

Современным
культурным
процессам,
с
которыми
связан
феномен
мультикультурализма, свойственны противоречивые интенции. «Человечество, − по мнению
П. Рикера, − рассматриваемое как единое целое, вступает в эру общепланетарной
цивилизации, что свидетельствует о колоссальном прогрессе во всех областях жизни, но в то
же время ставит сложнейшую задачу адаптирования культурного наследия к этому новому
состоянию и его сохранения. Все мы в той или иной степени, и тем или иным образом
ощущаем груз противоречия между неизбежностью этого взлета и прогресса, с одной
стороны, и необходимостью спасти унаследованное культурное достояние - с другой [9, с.
316]».
В современном мире наблюдаются весьма противоречивые процессы. С одной
стороны, тенденция к глобализации и стремление к объединению культур, а с другой − тяга к
локализации и обособлению. То, с чем столкнулся мир, входя в третье тысячелетие, стало
«кубиком Рубика», над решением которого исследователи и мыслители трудятся на
протяжении длительного времени. Речь идет о глобальном аспекте проблемы
поликультурности и разнообразия, связанных с динамикой культурных процессов в мировом
масштабе, размыванием границ между различными национальными традициями и
переосмыслением самого этого понятия.
В настоящее время в рамках мирового сообщества активизируются интеграционные
межкультурные процессы, в связи с этим постепенно актуализируется вопрос о феномене
взаимодействия культур, о степени и механизмах их влияния друг на друга, о роли и месте
отдельных культур в общемировом масштабе.
Безусловно, существует граница, которая невидимыми штрихами проведена на стыке
взаимодействия разных этнических культур, но именно нарушение её порождает
агрессивность носителей доминирующей культуры по отношению к представителям других
культурных традиций. Поэтому проблема межкультурных взаимодействий и
сосуществования многообразных культур не только приобретает ключевое значение в
период глобализации, но и является неизменной темой многих научных поисков.
Объективные процессы, вызванные открытостью границ и сравнительно свободным
передвижением мигрантов, выдвигают новые правила взаимодействия социальных
субъектов. Существует много способов взаимодействия культур: от подавления и
уничтожения, до ассимиляции и равноправного диалога. Мигранты являются носителями
определенных культурных ценностей и норм. Проникая в новую социокультурную среду,
они живут своей особой жизнью во всех мегаполисах и крупных городах, образуя
собственные общности по религиозному, культурному или этническому признаку.
Поэтому одним из возможных решений задачи управления этнокультурным
разнообразием является политика мультикультурализма, как ответ на нарастание в странах
мирового сообществва проблем, связанных с этнической миграцией, конфликтами,
ставшими актуальными в последнее время. Процессы миграции охватывают все большое
количество государств, что спровоцировало возникновения проблем в этнокультурном
взаимодействии полиэтничного общества. В свою очередь, её изучение позволяет выявить
наиболее прогрессивные тенденции и современные подходы к гармонизации культурных
отношений.
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Заметим, что мультикультурализм включает в себя как теорию, так и практику,
которые проявляются в определенной политике государств относительно этнокультурной
сфере, для большинства которых характерно культурное многообразие, оказывающее
фундаментальное влияние на жизнь общества, на его организацию и регулирование.
«Мультикультурализм», «мультикультурный», «мультикультурные общества»,
«мультикультуральность» недавно возникшие концепты рассматриваемого нами феномена,
имеющего свою историю. Общества, которые сейчас называются мультикультурными,
раньше
именовались
«мультинациональными»,
«мультиэтничными»,
«мультирелигиозными», «мультирасовыми». Они рассматривались как проявления
«культурного плюрализма», «культурных различий» и «метисизации» (Латинская Америка).
«Мультикультурализм» − в значительной мере рассматривается как переименование
процессов, которые начиная с 60-х гг. были представлегны в терминах «этнического
возрождения». Категория «культура» пришла на смену категории «этничность», потому что
предлагала более широкую, более мягкую и более расплывчатую формулу для описания
конфликтогенного современного общества.
Данная идеология более четырех десятилетий реализовывается в Канаде, Австралии,
США и других странах. Не случайно, известный социолог из Гарварда Н.Глейзер в 1977 г.
писал: «Мы все стали мультикультуралистами [14].
Отметим, что термин «мультикультурализм» возник в Канаде в 60-е гг XX века, где
впервые политику мультикультурализма официально провозгласили в качестве
характеристики социальной политики государства в условиях этнокультурного, расового и
религиозного разнообразия страны. Официальное политическое признание он получил в
1971 г.
В 90-х гг. прошлого века мультикультурализм оказался в фокусе внимания не только
идеологических и политических противоречий, но и дискуссий, разработок в социальной и
политической теории, а также философии. Он стал базисом для выработки новых, более
глубоких объяснений человеческой мотивации, социального и политического порядка и
существования человека в коллективе. Как таковой, мультикультурализм связан с
проблемами глобализации, культуры, идентичности, прав сообществ, классов, наций,
республик, гражданства.
Термин «мультикультурализм» имеет много значений и используется для
определения достаточно широкого круга явлений. Мультикультурализм понимают как
«некую научную концепцию, теоретический конструкт; как специфический дискурс
относительно культурных различий и отношение к ним; как реальную ситуацию в обществе
с неоднородной по своему составу этнонациональной структурой; как политику интеграции
меньшинств в социум и стратегию управления межэтническим, межкультурным
взаимодействием [1, с. 38]».
По мнению Ю.Хабермаса, основным признаком мультикультурализма является
«…равноправное существование различных форм культурной жизни… [11, с. 4]». Иными
словами, мультикультурализм означает сохранение культурной идентичности в
многонациональном государстве [5; 6; 7; 8]. Сущность идеи мультикультурализма можно
определить формулой: единство при разнообразии. Речь идет о гармоничном
взаимодействии носителей разных культур [4] в рамках единого политико-территориального
сообщества – нации-государства. И хотя к ним можно отнести лица с нетрадиционной
ориентацией, и инвалидов, представителей нетрадиционных религий и т.д., прежде всего,
имеются в виду представители этнических меньшинств, особенно из числа иммигрантов.
Именно попытка успешно интегрировать их в общество, избегая принудительной
ассимиляции, обусловила разработку концепции мультикультурного общества, которое не
строится на гегемонии одной культуры, а стремится обеспечить равноправное
существование различных культур и равное участие носителей этих культур в общественной
жизни.
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Как отмечает М.Тлостанова, понятие «мультикультурализм» стало сегодня «резиновым»
термином, включающим огромное количество зачастую противоречивых тенденций и явлений,
так что каждый из исследователей, обращающихся к этому феномену, вкладывает в него по сути
свой смысл [10, с. 8]».
Американский публицист Р.Бернстайн предположил, что это явление вряд ли
поддаётся
определению,
отмечая:
«Мультикультурализм
определённо
понятие
неопределенное» [12, с. 4].
В свою очередь Н.Глейзер отмечал, что термин «мультикультурализм»
«использовался так часто и в защите, и в нападениях, охватывая столь различные события,
что
представляется
нелегкой
задачей
описать,
что
подразумевается
под
мультикультурализмом» [14, с. 7].
Среди множества подходов к понятию «мультикультурализм», вызывает внимание
определение Н.Кирабаева, который характеризует мультикультурализм как «теорию,
практику и политику неконфликтного сосуществования в одном жизненном пространстве
множества разнородных культурных групп. Он делает акцент на уважении к различиям, но
при этом не отказывается от поиска универсальности [3, c. 20]».
По мнению Р.Инглегарта, «каждая культура представляет собой стратегию адаптации
ее народа [2, c. 249]», в этом случае очевидна четкая принадлежность культуры
определенной этнической группе, которая и будет объединена общими нормами и
ключевыми моментами, помогающими выжить в современном мире.
Итак,
на
основе
изложенного
выше,
можно
определить
феномен
«мультикультурализма» как форму толерантного сосуществования различных культур в
одной стране на основе предоставления равных возможностей и свободы самоутверждения
каждого представителя национальной культуры. Однако, обеспечение мирного
сосуществования групп людей с многообразной историей, культурой и идентичностью в
одном обществе невозможно достичь на основе общих принципов взаимной толерантности.
В каждом конкретном случае нужен дифференцированный подход к решению проблем,
возникающих в мультикультурном обществе, учитывающий интересы различных
этнокультурных меньшинств, особенностей, вызовов современного мира.
Литература:
1.
2.
3.

4.
5.

6.

7.

8.

Воронков В. Мультикультурализм versus деконструкция этнических границ? − Мультикультурализм и
трансформация постсоветских обществ / В.Воронков ; под ред. В.Малахова, В.Тишкова). − М. : Ин-т
этнологии и антропологии; Ин-т философии РАН. − 2002. −С. 38−47.
Инглегарт Р. Культурный сдвиг в зрелом индустриальном обществе / Новая постиндустриальная волна
на Западе. Антология / Р.Инглегарт ; под редакцией В.Иноземцева. − М. : Academia, 1999. − 318 с.
Кирабаев Н. Культурная идентичность, плюрализм и глобализация в современном философском
дискурсе / Н.Кирабаев // Диалог цивилизаций: Восток-Запад: Культурная идентичность и
глобализация : 5-й междунар. филос. симпозиум : докл. и выступления. − М. : Изд-во РУДН, 2002. − С.
13−21.
Петько Л.В. Англійська мова для студентів-хореографів. Дидактичний матеріал для практичних занять
та самостійної роботи студентів з іноземної мови зі спеціальності 6.020202 «Хореографія» : навч. посіб.
для студентів та викладачів ВНЗ / Л.В.Петько. – К. : Талком, 2016. – 169 с. : іл., портр.
Петько Л.В. Вивчення гендерних ролей та взаємовідносин у сім’ї зі студентами ВНЗ на практичних
заняттях з іноземної мови / Л.В.Петько // Науковий часопис НПУ імені М.П.Драгоманова. Серія 11.
Соціальна робота. Соціальна педагогіка: зб. наук. пр. – Вип. 14 (ч. ІІ). – К.: Вид-во НПУ імені М.П.
Драгоманова. – 2012. – С. 112–123. URI http://enpuir.npu.edu.ua/handle/123456789/7871
Петько Л.В. Впровадження української національної ідеї в процес іншомовної освіти майбутніх
педагогів / Л.В.Петько // Вища освіта України : теоретичний та науково-методичний часопис / засн.
Інститут вищої освіти АПН України ; голов. ред. В.П.Андрущенко. – Київ : «Педагогічна преса», 2013.
– № 2. – С. 68–74. URI http://enpuir.npu.edu.ua/handle/123456789/7829
Петько Л.В. Національний компонент у формуванні професійно орієнтованого іншомовного
навчального середовища в умовах університету / Л.В.Петько // Наукові записки : [зб. наук. ст.] /. – К. :
Вид-во НПУ імені М.П.Драгоманова, 2014. – Випуск СХVІІ (117). – С. 125–135. (Серія педагогічні та
історичні науки) URI http://enpuir.npu.edu.ua/handle/123456789/7830
Петько Л.В. Шляхи формування іншомовної соціокультурної компетенції студентів мистецьких
спеціальностей ВНЗ у процесі фахової підготовки / Л.В.Петько // Проблеми підготовки сучасного

317

9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.

вчителя: зб. наук. пр. Уманського держ. пед. ун-ту імені Павла Тичини. – Умань : ПП Жовтий О.О.,
2012. – Вип. 6. – Ч. 3. – С. 57–62. URI http://enpuir.npu.edu.ua/handle/123456789/7445
Рикер П. История и истина / П.Рикер ; пер. с фр. −СПб. : Алетейя, 2002. − 400 с.
Тлостанова М. Проблема мультикультурализма и литература США конца XX века / М.Тлостанова. −
М., 2000. − 400 с.
Хабермас Ю. Вовлечение другого. Очерки политической теории / Ю.Хабермас. – СПб : Наука, 2001. −
417 с.
Bernstein R. Dictatorship of Virtue. Multiculturalism and the Battle of Americas Future / R.Bernstein. − N.Y.,
1994. − 147 p.
Glazer N. Beyond the Melting Pot / N.Glazer, D.P.Moynihan. − Cambridge, MA : M.I.T. Press, 1963. −298 p.
Glazer N. We are All Multiculturalists Now / N. Glazer. − Cambridge, London, 1997. − 396 p.
Kymlicka W. Multicultural Citizenship / W.Kymlicka. – Oxford : Clareton Press, 1995. – 346 p.

Pavlyuk Galina
Competitioner,
Rivne State Humanitarian University (Ukraine, Rivne)

CRITERIA OF FORMED HUMANE ORIENTATION IN PRIMARY SCHOOL
PUPILS IN THE CONDITIONS OF LITTLECOMPLETE SCHOOL
Павлюк Г. С.
Здобувач кафедри загальної та соціальної педагогіки та управління освітою
Рівненського державного гуманітарного університету (Україна, м. Рівне)
КРИТЕТІЇ СФОРМОВАНОСТІ ГУМАННОЇ СПРЯМОВАНОСТІ МОЛОДШИХ
ШКОЛЯРІВ В УМОВАХ МАЛОКОМПЛЕКТНОЇ ШКОЛИ
Criteria of formed of humane orientation primary school pupils are described in the conditions of
littlecomplete school.
Key words: humane orientation, primary school pupils, criteria of formed humane orientation, littlecomplete
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Розглянуто критерії сформованості гуманної спрямованості молодших школярів в умовах
малокомплектної школи.
Ключові слова: гуманна спрямованість, молодші школярі, критерії сформованості гуманної
спрямованості, малокомплектна школа.

Сучасний зміст виховання дітей та учнівської молоді в Україні – це науково
обґрунтована система загальнокультурних і громадянських цінностей та відповідна
сукупність соціально значущих якостей особистості, що характеризують її ставлення до
суспільства і держави, інших людей, праці, природи, мистецтва, самої себе. Виховання
здійснюють для ідентифікації вихованця із загальновизнаними цінностями і якостями та
самореалізації його сутнісних сил. Система цінностей і якостей особистості розвивається і
виявляється через її власне ставлення.
Гуманістичні цінності формуються у процесі безпосередньої участі учнів у навчальновиховному процесі та тих заходах, що здійснюються як на уроках учителем (-ями), так і в
поза навчальній діяльності – школою, сім’єю, позашкільними установами, соціальним
середовищем [4, с. 125; 11]. За сучасних умов, все більшої гостроти набуває проблема
формування гуманної спрямованості молодших школярів, зокрема, в умовах
малокомплектної школи.
Критеріями сформованості гуманної спрямованості ми обрали найбільш важливі у
психолого-педагогічних дослідженнях особистісні ставлення, серед яких: ставлення до себе,
до інших людей, Батьківщини, навколишнього природного середовища, праці,
мистецтва. За їх показниками ми оцінювали результативність формування гуманної
спрямованості молодших школярів в умовах малокомплектної школи. Крім цього, зверталась
увага на дії та вчинки вихованців, їх активну життєву позицію, спрямовану на реалізацію
системи позитивних цінностей-ставлень.
Отже, ціннісне ставлення до себе передбачає сформованість у зростаючої
особистості вміння цінувати себе як носія фізичних, духовно-душевних та соціальних сил.
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Воно є важливою умовою формування у дітей та учнівської молоді активної життєвої
позиції.
Ціннісне ставлення до свого фізичного «Я» − це вміння особистості оцінювати свою
зовнішність, тілобудову, поставу, розвиток рухових здібностей, фізичну витривалість, високу
працездатність, функціональну спроможність, здатність відновлювати силу після фізичного
навантаження, вольові риси, статеву належність, гігієнічні навички, корисні звички, стан
свого здоров’я та турбуватися про безпеку власної життєдіяльності, здоровий спосіб життя,
активний відпочинок.
Ціннісне ставлення до свого психічного «Я» передбачає вихованість у дітей та
учнівської молоді культури пізнання власного внутрішнього світу -думок, переживань,
станів, намірів, прагнень, цілей, життєвих перспектив, ідеалів, цінностей, ставлень. Важливо
навчити зростаючу особистість сприймати себе такою, якою вона є, знати свої позитивні і
негативні якості, сприяти формуванню з неї реалістичної Я-концепції, готовності та
здатності до самовдосконалення, конструктивної самокритичності. Ціннісне ставлення, до
свого соціального «Я» виявляється за такими
ознаками: здатності орієнтуватися та пристосовуватися до нових умов життя, конструктивно
на них впливати; визначенні свого статусу в соціальній групі, налагодженні спільної праці з
дорослими та однолітками; вмінні запобігати конфліктам, справедливому і шляхетному
ставленні до інших людей.
Далі розглянемо ціннісне ставлення до людей, яке виявляється у моральній
активності особистості, прояві відповідальності, чесності, працелюбності, справедливості,
гідності, милосердя, толерантності, совісності, терпимості до іншого, доброзичливості,
готовності допомогти іншим, обов’язковості, добросовісності, ввічливості, делікатності,
тактовності; вмінні працювати з іншими; здатності прощати і просити пробачення,
протистояти виявам несправедливості, жорстокості.
Стрижневою категорією ціннісного ставлення до людей виступає людяність.
Людяність – у межах моральної свідомості − це знання правил поведінки та спілкування в
школі, вдома, на вулиці, в громадських місцях. Уявлення про «добро» як життєву цінність
людини і «зло» як його протилежність. Усвідомлення, що людина – вища цінність суспільства.
Людяна особистість завжди проявляє інтерес до іншої людини, несе благо, благополуччя і
радість іншим, дотримується правил поведінки, відчуває радість і горе інших, співрадіє,
співпереживає. Позитивне прийняття себе та інших (4 кл).
За своєю суттю у вихованні ціннісного ставлення до людини важливе значення займає
людська гідність. Гідність – визначає особливе моральне ставлення людини до себе, що
виявляється в усвідомленні своєї самоцінності і моральної рівності серед людей; ставленні
до людини, в якому визнається її безумовна цінність. Основні ознаки і прояви поваги до
людини та її гідності – це бажання виявляти повагу до людини, вимогливість у ставленні до
себе та інших, емоційне переживання власної гідності, визнання прав кожної людини, вміння
об’єктивно оцінювати себе (самокритичність) та інших, визнання досягнень інших людей та
своїх власних, вміння відстоювати власну гідність.
Справедливість полягає в усвідомленні загального співвідношення цінностей, благ
та конкретний розподіл їх між індивідами, належний порядок людського співжиття, що
відповідає уявленням про сутність людини і її невід’ємні права. Під справедливістю
розуміється вид міжособистісної взаємодії, що ґрунтується винятково на значущості справ
(чи поведінки) суб’єктів взаємодії. Кожна людина визнає справедливість необхідною, що є
свідченням її високої суб’єктивної ціни для індивіда. Справедливими вважають не тільки
тих, хто має уявлення про справедливість, чесність, обов’язок, а й тих, хто прагне ставитись
справедливо до всіх незалежно від власних уподобань, ніколи не обманює, виступає проти
насильства, зла, несправедливості.
Толерантність характеризується здатністю ставитися з терпінням до інтересів,
переконань, вірувань, звичок і поведінки оточуючих. Толерантність проявляється у повазі до
кожної людини: дитини і дорослих, близьких і незнайомих. Вона передбачає стриманість у
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словах і діях, вміння визнавати свої помилки у ставленні до інших. Толерантність передбачає
гуманне ставлення до людей іншої національності, віросповідання, різного світогляду.
Толерантна людина завжди зважає на думки інших, не насміхається і не кривдить інших.
Важливим показником ціннісного ставлення до людини виступає відповідальність,
що виявляється у її ставленні до обов’язків даного слова, певних зобов’язань тощо.
Відповідальність може бути реалізованою за умови свободи волевиявлення, принциповості і
рішучістю особистості, повагою до себе і людей. Відповідальна людина усвідомлює сутність
понять «обов’язок», «відповідальність», охоче виконує свої обов’язки як вдома, так і в школі,
вимоглива до себе та інших, відчуває, що можна робити, а що ні, ретельно виконує свої
обов’язки без нагадувань і спонукань, дотримується слова, вміє передбачати наслідки
власних дій, міру припустимої поведінки. Ці категорії взаємопов’язані між собою,
взаємодоповнюють та взаємопроникають одна в одну [7, с. 5−6].
Ціннісне ставлення особистості до суспільства і держави виявляється у
патріотизмі, правосвідомості, політичній культурі та культурі міжетнічних відносин. На
індивідуально-особистісному рівні патріотизм невіддільний від знаходження людиною свого
місця в системі цінностей – матеріальних і духовних. У суспільних витоках почуття
патріотизму лежить філогенетичне сформоване прагнення індивіда до групової солідарності
як способу його життя. Це й зумовило, з одного боку, популяційні межі його практичного
прояву: від роду – до нації як етносу, з іншого – наступність самого процесу його
становлення. Як особистісна цінність почуття патріотизму генерується стійким
переживанням любові людини як до найближчого, так і до більш віддаленого середовища, у
якому вона перебуває, і яке для неї є значущим. Ідеться в першу чергу про любов, яка
активно виявляється у поведінці та діяльності особистості, а не лише про любов як її
внутрішній стан. Патріоту не байдужа доля своєї Батьківщини та свого народу, оскільки він
міцно ідентифікує себе з нею і почувається відповідальним за неї. Неможливо бути
патріотом і не відчувати свого кровного зв’язку з рідною землею, не знати чи забути, як
любили її наші пращури, як берегли її, як уміли розповідати своїм нащадкам про цю любов,
заповідаючи її разом з Вітчизною [1, с. 1–4; 12].
Ціннісне ставлення до природи формується у процесі екологічного виховання і
виявляється у таких ознаках: усвідомленні функцій природи в житті людини та її
самоцінності; почутті особистої причетності до збереження природних багатств,
відповідальності за них; здатності особистості гармонійно співіснувати з природою;
поводитися компетентно, екологічно безпечно; критичній оцінці споживацько-утилітарного
ставлення до природи, яке призводить до порушення природної рівноваги, появи екологічної
кризи; вмінні протистояти проявам такого ставлення доступними способами; активній участі
у практичних природоохоронних заходах: здійсненні природоохоронної діяльності з власної
ініціативи; посильному екологічному просвітництві.
Екологічна освіта та виховання − один із аспектів гуманізації, який передбачає
подолання споживацького ставлення до природи, екологічного невігластва і спрямований,
зрештою, на відвернення загрози глобальної екологічної катастрофи. Головна мета
екологічної освіти полягає у створенні та забезпеченні протягом усього життя особистості
умов становлення і розвитку
екологічної культури як форми регуляції взаємодії людини з природою.
Ціннісне ставлення до праці є визначальною складовою змісту виховання
особистості, що спрямована на формування у неї розуміння особистої значущості праці як
джерела саморозвитку і самовдосконалення. Саме ціннісне ставлення до праці дітей
молодшого шкільного віку забезпечує повноцінний і всебічний розвиток особистості.
Подальший розвиток формування ціннісного ставлення до праці пов'язаний з широким
використанням надбань філософії, психології, науковими дослідженнями та узагальненнями
педагогічного досвіду навчальних закладів.
З точки зору філософів праця – доцільна діяльність людей з метою перетворення і
освоєння природних і суспільних сил для задоволення людських потреб [8, с. 520].
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У психологічному значенні праця − цілеспрямована діяльність людини на
перетворення і освоєння природних і соціальних сил з метою задоволення потреб, в
результаті якої створюються матеріальні і духовні цінності, формується сама людина [3, с.
130]. Тоді як в Енциклопедії освіти поняття «праця» трактується як свідома, цілеспрямована
діяльність людини, спрямована на створення суспільно значущих матеріальних і духовних
цінностей, необхідних для задоволення потреб особистості й суспільства [2, с. 707].
Праця – неодмінний чинник виховання в молодших школярів громадянських якостей,
формування в них умінь колективної співдіяльності. Ці процеси не завершуються у
початкових класах, але основи виховання таких якостей, як самостійність, відповідальність,
здатність до самооцінки, активність, ініціативність закладаються саме на цьому віковому
етапі.
Ціннісне ставлення до культури та мистецтва формується у процесі естетичного
виховання і виявляється у відповідній ерудиції, широкому спектрі естетичних почуттів, діях і
вчинках, пов’язаних з мистецтвом. Обдаровані діти виявляються під час проведення
діагностики учнів, створення умов для навчання та розвитку обдарованих учнів на основі
використання інноваційних педагогічних технологій [13], залучення дітей до участі в роботі
гуртків, проведення олімпіад, інтелектуальних турнірів, ігор, фестивалів, виставок.
До виховної роботи малокомплектної школи варто залучати батьків учнів. Це не лише
стане в нагоді вчителю, а й допоможе урізноманітнити її зміст, збагатити його цікавими
формами. До того ж, участь сім’ї в шкільних справах підвищує відповідальність батьків за
виховання дитини, дозволяє підвищувати їхню педагогічну культуру, що позитивно
впливає на внутрішньосімейну атмосферу як важливий чинник розвитку і формування
дитячої особистості [4, с. 63; 1;2;5; 6; 9; 10].
Отже, на вчителя малокомплектної школи, яка виступає своєрідним культурноосвітнім центром, що привносить цінності в культурний соціум села, покладається обов’язок
не лише надати дитині базові знання, а й всяко сприяти формуванню в неї моральних засад.
Підґрунтям цього має стати зміст шкільного мікросередовища (вчитель, шкільна атмосфера,
характер взаємовідносин між педагогом і дітьми, самими дітьми, культ книжки, форми
спілкування, дух творчості, пізнання), яке містить значний потенціал впливу на розвиток
зростаючої особистості, формування її духовного світу.
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Враховуючи те, що навчальний процес завжди тісно пов’язаний з вихованням
особистості, українські вчені визначають дидактику не тільки як теорію освіти та навчання,
але також і виховання, яке спрямоване на формування світогляду особистості. Зміст освіти,
що реалізується в навчальних планах, программах, підручниках, навчальних посібниках [10;
11; 12; 13; 14; 15; 18], організаційні форми навчання [17], виховна роль навчального процесу,
умови, що стимулюють активну і творчу діяльність вихованців та сприяють їх
інтелектуальному розвитку вивчає дидактика [8, c. 3−4].
Тому ще з XVII ст. «Велику дидактику» Я.А.Коменського, яка будується на ідеї
природовідповідності виховання людини, розглядають як практичний дороговказ у пошуку
шляхів виховання і навчання.
Навчання – це процес стимуляції зовнішньої і внутрішньої активності студентів і,
одночасно, керування цією активністю, спрямований на створення оптимальних умов для
формування запрограмованих систем знань, умінь і навичок. Навчання створює для такої
активності необхідні умови, організовує діяльність особистості, направляє її, контролює,
надаючи необхідні для неї засоби й інформацію, причому ефективність формування системи
знань, умінь і навичок залежить від значущості для людини цієї діяльності. Відтак найбільш
ефективними формами організації процеса навчання в цілому та навчальної діяльності
студентів визначаються такі, які надають викладачеві оптимальні можливостиі для
стимулювання активності студентів і для керування такою активністю відповідно до
дидактичних цілей, що розкривають їх зміст навчально-виховними задачами [8, c. 43].
Якщо освіта – це «процес і результат засвоєння систематизованих знань, умінь і
навичок у процесі організованого навчання; рівень розумового розвитку особистості та її
професійної кваліфікації» [23, c. 423], то навчання − конкретний вид педагогічного процесу,
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під час якого під керівництвом педагога реалізуються суспільно зумовлені завдання освіти
особистості у тісному взаємозвязку з її вихованням і розвитком. Навчання – двохсторонній
процес, де зливаються в одне ціле викладання (діяльність викладача) та учіння (діяльність
того, кого навчають).
У свою чергу, виховання розглядається як соцільне, цілеспрямоване створення умов
(матеріальних, духовних, організаційних) для розвитку людини і виступає однією з основних
категорій в педагогіці як «особистісно-соціальний феномен [3, c. 5]», «соціально-культурний
феномен [22, c. 35]». Відтак, виховуюче навчання – це навчання, спрямоване на формування
світогляду, моральних, естетичних, етичних уявлень і переконань. [23, c. 415].
Професор А.Бойко акцентує увагу на те, що видатні вітчизняні педагоги
А.С.Макаренко і В.О.Сухомлинський «переконливо довели, що навчання залежить від
виховного процесу» в освітньому закладі, наголошуючи, що «проблеми виховання і
самовиховання людської особистості постійні і вічні. Життя показує, якщо ми про це
забуваємо, то відразу зазнаємо величезних негараздів у житті суспільства і окремої
особистості [3, c. 5]».
О.В.Сухомлинська, переймаючись подіями останніх років, звертає увагу на разючі
відмінності, які продемонструвала молодь різних регіонів України: Заходу, Центру, Криму,
Сходу, Півдня. Вчена ставить питання: якщо взяти до уваги, що всі вони вчилися за
однаковими шкільними та й вузівськими програмами, то що тоді виступає чинниками
виховного процесу – соціальне середовище, вплив ЗМІ та Інтернету, мікросоціокультурні й
політико-ідеологічні процеси, молодіжна субкультура та специфіка її змістового наповнення
чи усі разом? На такі питання немає однозначних відповідей [21, c. 18-19]. Академік робить
висновок про те, що процес морального виховання молоді залежить, крім цілеспрямованого
впливу, від багатьох соціалізаційних, культурних впливів і викликів, які його
диференціюють і ускладнюють.
Криза духовності передовсім «характеризується втратою гуманності, що зумовлює
деструктивну поведінку в усіх її виявах [5, с. 14]».
О.В. Сухомлинська серед християнських моральних цінностей виділяє такі: цінність
життя, краса, істина, добро, свобода; чесноти (справедливість, правдивість, щирість, любов
до ближнього, вірність, довір’я, скромність, відданість); більш часткові моральні цінності
(здатність дарувати іншим своє духовне надбання, любов, спрямована на ідеалізовану
цінність іншої особистості) [20, с. 14]. Тому, запропонований перелік визначених моральних
цінностей належить до використання в практиці, може виступати об’єктом упровадження
при певному методичному забезпеченні, що ми намагаємося робити у процесі формування
професійно орієнтованого іншомовного навчального середовища в умовах університету.
І.П.Ящук, вивчаючи виховний процес в педагогічних ВУЗах, визначає виховання у
вищій школі як «спеціальну діяльність співробітників ВНЗ, спрямовану на становлення в
студентів системи переконань, моральних норм і загальнокультурних якостей, передбачених
освітою, яку особистість здобуває [22, c. 14]».
Поняття «вищий навчальний заклад» розглядається автором як освітня, освітньонаукова інституція, що заснована і діє відповідно до законодавства про освіту, реалізує
відповідно до наданої ліцензії освітньо-професійні програми вищої освіти за певними
освітніми та освітньо-кваліфікаційними рівнями, забезпечує навчання, виховання та
професійну підготовку осіб згідно з їх покликанням, інтересами, здібностями та
нормативними вимогами у галузі вищої освіти, а також здійснює наукову та науковотехнічну діяльність. У свою чергу, термін «виховна система» − це цілісний соціальний
організм, який функціонує за умов взаємодії основних компонентів виховання (суб’єкти,
цілі, зміст і способи діяльності, відносини).
До того ж виокремлено основні напрями виховання студентів у ВНЗ (навчальнопрофесійний, моральний, патріотичний, правовий, екологічний, економічний; художньоестетичний, трудовий, фізичний, формування культури здорового способу життя);
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схарактеризовано вікові особливості студентів, специфіку соціальної ситуації розвитку
сучасного студентства. [22, с. 14−15].
У контексті сказаного зауважимо, що соціокультурне середовище вищого
навчального закладу розглядається як «простір, здатний змінюватися під впливом суб’єктів,
що культивують і підтримують при цьому визначені цінності, відносини, традиції, норми,
правила, символи в різних сферах і формах життєдіяльності колективу вищого навчального
закладу [7, c. 11]»
Причому соціокультурне середовище вищого навчального закладу ефективно впливає
на розвиток індивідуальності студента, якщо «реалізується комплекс таких педагогічних
умов: 1) культивування загальнолюдських цінностей і гуманних відносин за допомогою
збереження та збільшення традицій життєдіяльності колективу; 2) підтримка «естетичного»
у матеріальній і духовній сфері на основі визнання самобутності та самоцінності кожного
студента і викладача; 3) надання студентам свободи у виборі місця, ролі та ступеню участі у
виховних заходах із врахуванням їх інтересів, можливостей та самооцінки здібностей. [7, c.
14]».
Отже, вивчення іноземної мови студентами в умовах університету є важливим
«засобом наближення й інтегрування у світову культуру, спрямовується на утвердження
найвищих духовних цінностей, моральних норм поведінки і взаємин [1, с. 10]». Оскільки
гуманістичне виховання базується на діалектичній єдності загальнолюдських і національнодуховних цінностей.
Нова особистісно-гуманістична парадигма виховання обгрунтована академіком
А.М.Бойко у навчально-методичному посібнику «Оновлена парадигма виховання: шляхи
реалізації» [4]. Також науковець привертає увагу педагогів до духовно-морального
виховання у монографії «Виховання людини: нове і вічне» [2], підводить до висновку:
«викладачеві вищої школи важливо усвідомити, що допомогти стати справжньою людиною
значно складніше, ніж певним фахівцем» [5, с. 13].
Гуманітарні науки, до яких належить і іноземна мова, забезпечують процес
гуманітаризації освіти і навчання, досліджують внутрішній світ людини, її свідомість і
духовну культуру. Їм відведена стратегічна місія: формувати гуманістичний світогляд
людства, який базується на засвоєнні і прийнятті нової системи цінностей, на вірі в ідеали,
яка є стимулом для особистої і громадської діяльності, зміцнює моральні устої. Відтак,
організація навчально-виховного процесу на засадах гуманізму передбачає гуманізацію
процесів викладання навчальної дисципліни й учіння. і здійснюється за наявності навчальних
планів, планів виховної роботи, навчальних програм, які визначають зміст навчальної
діяльності студента, що спрямовується на гуманітаризацію освіти і навчання; поглиблення
його індивідуалізації та диференціації [9, c. 26].
Серед факторів, що впливають на формування загальнолюдських та національних
цінностей у студентів вищих навчальних закладів, науковці виокремлюють: засоби масової
інформації, родина, спілкування з товаришами (академічна група), самоосвіта, художня
література, навчальні дисципліни, спілкування з викладачами, мистецтво, участь у
суспільному житті. [6, с. 12].
Тому начальна дисципліна «Іноземна мова» є невичерпним джерелом у професійній
підготовці та вихованні особистості студента.
Для нас у формуванні ПОІНС цінним є те, що гуманістична, особистісна орієнтація
професійної підготовки передбачає звернення головної уваги на ціннісно-мотиваційну
домінанту особистості, котра визначає спрямованість останньої, зокрема і професійну [9, c.
25], означає «ціннісний підхід до формування особистості, зокрема, до виховання фахівця [6,
c. 10]», коли в умовах створення єдиного європейського освітнього простору «оволодіння
студентами міжкультурною комунікацією є важливим фактором входження в повноправне
партнерство у сфері вищої освіти. [19, c. 6]».
У дисертації Ж.П.Свиренко розкрито значущість іноземної мови як навчального
предмету у вищому технічному навчальному закладі в контексті гуманних цінностей
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європейського освітнього простору. Автор акцентує увагу, що у кількісному плані
гуманітарні предмети в Україні займають 15−18% загального навчального часу, тоді як в
європейських країнах та США – до 35%, причому, більша частина навчального часу
предметів гуманітарного циклу відведена на самостійну роботу студентів [19, c. 6].
Навчання майбутніх фахівців іноземним мовам (англійська, німецька, французька,
іспанська та ін.) за професійним спрямуванням у вишах розглядається нами одним із
напрямів гуманізації освіти, що збагачує особистість студента, виховує і готує фахівцяпрофесіонала у комплексі з розвитком самобутньої особистості, залучаючи до
загальнолюдських і національних моральних цінностей [16], дає розуміння інших культур,
готує до комунікації у сучасному полікультурному середовищі.
Серед найбільш важливих загальнолюдських цінностей студенти визначають такі:
любов, доброта, взаємодопомога, гуманізм, дружба, сім’я, життя, здоров’я, мораль,
відданість, відвертість, мудрість, взаєморозуміння, авторитет у суспільстві, чесність,
порядність тощо. Серед національних цінностей – культура, мова, традиції, пам’ятки
української культури, релігія, справедливість, свобода, територія, історія, діловитість. [6, с.
11]
Причому, найбільший відсоток студентів (53 %) вибрали три вагомі для них
особистісні якості, а саме: орієнтація на загальнолюдські та етичні цінності, національну
свідомість та культуру статевих стосунків, 12 % вибрали дві якості, а саме орієнтація на
загальнолюдські та етичні цінності та громадянську свідомість і 35 % вибрали одну якість −
орієнтація на загальнолюдські та етичні цінності. Але для всіх груп студентів необхідною
якістю є орієнтація на загальнолюдські та етичні цінності як необхідний компонент високого
рівня розвитку індивідуальності [7, c. 14].
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