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1. SPECIAL ASPECTS AND TRENDS OF MODERN ECONOMIC
DEVELOPMENT OF WORLD ORDER
Marsida KËNUTI (MORINA)
PhD Candidate
Lecturers at Accounting and Finance Department, Economic Faculty
University of Elbasan “Aleksandër Xhuvani”, Elbasan, Albania

ECONOMIC GROWTH, AN ECONOMETRIC STUDY TO DETERMINE THE
FACTORS INFLUENCING ALBANIA
In this paper it will be treated the concept of economic growth and its importance. We will see an overview of
theories and models of economic growth over the years and their characteristics. We will also stop at the main
determinants of growth. To distinguish and practically how impact factors, we will achieve an econometric model to
study the impact of these factors in the case of Albania. Economic growth is a concept that refers to quantitative
changes in economic variables and can be attributed to the growth of total production or him to breathe. So we are
dealing with a process that brings quantitative changes. Economic policies spend most of his time looking for tools and
methods to achieve high economic growth. The problem of economic growth becomes particularly interesting in periods
of recession and economic crisis.
Key word: Economic growth, Albania, FDI

Introduction
Researchers raise the question "Are there growth limits and these limits have been achieved
by the world's economies?" Of course, the answer to this question cannot be given in an absolute
way. In this study will look at the determinants of economic growth. To distinguish and practically
how impact factors, we will achieve an econometric model to study the impact of these factors in
the case of Albania for the period 2008-2014.
Determinants of economic growth theory
Work: The main characteristics of the workforce that determine economic growth are the
number of population and quality. The population and its large increase may pose a barrier to
economic growth. Factor working in Albania
• The population growth was in lower rates, which could be an obstacle for economic
growth.
• Quality is one that lacks in a workforce largely in Albania, a small part is qualified. This
follows low salaries thing that most of the population, and therefore an obstacle to economic growth
in Albania.
Capital: The base model of economic growth (without technology) favors capital as the
main determinant of economic growth and it can be concluded that the investment is an important
condition of economic growth. The accumulation of capital distribution constitutes the main factor
for investment, therefore the main source of economic growth.
Technology: Model neoclassical growth (Solow, 1956) a small percentage of the growth is
attributed to the factor work, some related to the factor capital, while the remainder is attributable to
technological progress, treated earlier as variable exogenous, otherwise known as Solow and
residual. Only a continuous technological development can provide significant economic growth,
which is also proven by the mathematical formulation of the problem of economic growth.
According to some authors, the process of achieving development by smaller countries and
developing countries like Albania is important to certain conditions are met:
 Having the opportunity and capacity to develop technological expansion,
 Acceptance and modification of the technological innovation of others,
 Entry in the "niche" 2 with high-quality products (Švarc, 1997).
For all three of these conditions and the interest of the overall economy returns,
technological policies should focus on stimulating and supporting investment in specific industries
to R & D (research-development).
Economic growth in Albania
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Albania is a country with average incomes who, over the past two decades, has made great
steps in establishing a credible multiparty democracy and a market economy. Before the global
financial crisis, Albania was one of the economies with the fastest growth in Europe, enjoying real
annual growth rate of 6%, accompanied by rapid poverty reduction.

Figure 1. Economic growth in Albania 1
But after 2008, the average increase has halved and the public and external
macroeconomic imbalances were born. The growth rate was also shown to poverty and
unemployment, between 2002 and 2008, poverty in the country was halved (about 12.4%) but in
2012 it increased again to 14.3%. Consequences brought an increase in unemployment.
The effect of the development factors (economic, political and social)
1. Natural resources mining and energy, as well as a system of agro-developed agricultural and
livestock are the elements involved in this very important factor for the country. Natural
resources combined with geographic location and other factors give the economic development
of proper breathing to develop low cost. This is a very positive factor for our country.
2. Investments in property development (infrastructure, development of industries) are
developing a long-term factor, because they reduce the cost of economic activities. Attached to
industry development should not stop never factor of technological development-oriented
government programs. It is the accumulation and capital formation increased industrial
productivity, the workforce coupled with high skills in terms of its use. Greater role of foreign
investors remains, but without underestimating domestic investors, who should feel open
economy. It should be noted that our governance programs are not in the best levels in
investment.
3. Increasing the quantity and quality of labor (human capital) and specifically the part that is
invested in increasing the capacity and improving its quality is a significant factor with direct
impact on economic growth. Of course the risk of lack of government intervention can create
problems with reducing the level of employment. In Albania is proving to have a lot of
training, specialization courses, and qualified workforce. However more work power need in
Albania to achieve a good quality
4. A democratic political environment with modern institutional framework, considered as a
contributing factor directly through the principle of good governance, which interferes with the
regulation of the economy under the laws and regulations. Each government agency has its role
in the economy, according to the functions for which it was created. Macroeconomic stability
and reducing investment risk in this context is seen as a necessary condition in favor of
economic growth. Albania is a country in transition, still can`t speak of an economic stability
in our country.
Hindering factors (economic, political and social)
1. Lack of political stability and insecure and inflexible institutions in the implementation of
the legal system (physical and intellectual property, financial system, taxes), widespread
1

Source : Bank Of Albania
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political corruption, weak macroeconomic management, economic freedom restricted and
limited to market opening. Reduction of customs tariffs (trade barriers) are imperative in
favor of economic growth through its effect on the function expansion of markets and
increased penetration of products between countries (especially neighboring countries).
2. Low level of skills of the workforce, lack of knowledge on technology of the time, lack of
political culture, cultural and social, limited labor market. A large part of the workforce to
us are unskilled.
3. Old technology and low investment for its development-oriented economy that excludes
technology (to trade, to tourism model without model), investments not in favor of
sustainable development, poor infrastructure.
Econometric analysis of economic growth in Albania (1990-2014)
Analysis of the growth is divided into two periods, namely: 1991-2000 and 2001-2014, for
different variables have different effects in the respective periods.
The first study
For the first base regression is as follows:
The rate of real GDP growth = β0 + β1 inflation + β2 budget deficit + β3 Export + β4
current account + β5 FDI
Valued function is a basis of five dependent variables: inflation, Export, The budget deficit,
the current account, FDI.
Expectations for the sign of the respective coefficients of the variables are:
β1 - It expected to be negative, because inflation has a negative effect on growth economic;
β2 - It is also expected to be negative, for a high budget deficit term has a negative effect on
economic growth;
β3 - capital exports are a determinant of economic growth in the long term and should have
a positive effect on it, so that the coefficient in front of him and is expected to be positive;
β4 - a balanced balance of payments, in particular a balanced current account, should have a
positive impact on economic growth of any country. If the balance of the current account is
positive, it is expected that and its corresponding coefficient is positive.
β5 - Empirical studies have shown that FDI has a positive effect on economic growth,
therefore their ratio is also expected to be positive
To make the assessment of basic regression we used the data for the years 1998-2014. The
data were obtained from INSTAT and Bank of Albania. The data used are 3 months. Due to lack of
data on GDP before 2000 I use interpolation to obtain data regarding the GDP before 2000. Because
of the lack of data about the budget deficit and FDI, I’ am forced to exclude these two variables by
regression.
Regression rate is as follows:
The growth rate of real GDP = = –62422.67 + 6.9 Inflation + 1738.072 Export + 341.7354
Current Account
As expected from theory independent variables have the same symptoms that I expected
unless inflation where we are dealing with a positive coefficient, which means that it, contributes
positively to economic growth, which is inconsistent with the theory. But perhaps this deviation
from the theory comes as a result of the post '96 -'97 years, where Albania passed an economic
collapse due to pyramid schemes and therefore tended situation will be different from what is taught
in theory. R = 0.77 indicates that 77% of the dependent variable explained by the regression, so
we have a relatively good modeling.
Regression 1
Depent Variable : GDP
Method : Least Squares
Sample : 1998Q2 2012Q3
Included obversation : 58
Variable
Coefficient
Std. Error t – Statistic
Prob.
C
-62422.67
21051.85
-2.965187
0.0045
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Inflation
6.94E -11
6.12E- 11
1.134399 0.2616
Exports
1738.072
189.2100
9.185938 0.0000
Current Account
341.7354
156.4962
2.183666
0.0334
R-squared 0.777829
Mean dependent var 125927.7
Adjusted R-squared 0.765486
S.D. dependent var 115160.5
S.E. of regression 55768.35
Akaike info criterion 24.76227
Sum squared resid 1.68E+11
Schwarz criterion 24.90437
Log likelihood -714.1059
Hannan-Quinn Criter. 24.81762
F-statistic 63.01865
Durbin-Watson stat 0.931779
Prob(F-statistic) 0.000000
The second study
Later, in the period 2001-2007, the study takes as key variables, determining economic
growth are taken:
GDP growth rate of real = β0 + β1 unemployment + β2 FDI + β3 export + Β4 labor
productivity
Based on theory and empirical studies expectations are:
β1 - assuming that unemployment has an impact on economic growth, so it is expected that
the coefficient be negative sign
β2 - expected to be positive for foreign direct investments stimulate the production and
generate economic growth accelerated;
β3 - as a determinant of economic growth in the long term, exports should have a positive
effect and the coefficient is expected to be positive;
β4 - higher labor productivity will contribute to economic growth and development of every
country, therefore the corresponding coefficient must be positive.
Due to lack of data in terms of FDI, this variable has been excluded from regression. In
connection with the variable "labor productivity", due to the absence of such an indication in the
case of Albania, we used as a proxy variable employment index. The information that I have on
employment, obtained from INSTAT, were annual data. A time series analysis that includes in
2001-2007 years is too short to show us the impact of each variable to GDP; therefore we have used
data from the passage of the annual 3-month period. So all the data is 3 months.
Once we assess regression results are as follows:
The growth rate of real GDP = 557087.2 - 3088,787 unemployment + 568.1995 export +
100.9421 productivity
Drawing from the literature regarding our expectations with respect to the sign and the
impact that each of the variables on the growth rate of the gross domestic product reached the
conclusion that unemployment has a negative impact on the growth of GDP, exports a positive
impact, productivity has a positive impact on the growth of gross domestic product. So even in the
case of Albania remain theoretical expectations of the impact of each of the variables taken into
analysis.
R2 = 0.87 indicates that 87% of the dependent variable explained by the regression, so we
have a good design.
Regression 2
Dependent Variable: GDP
Method: Least Squares
Sample: 2001Q1 2007Q4
Included observations: 28
Variable
Coefficient
Std. Error t – Statistic
Prob.
C
557087.2
185378.2
3.005139
0.0061
Unemployment
-3088.787
964.0720
-3.203897
0.0038
Exports
568.1995
377.8034
1.503955
0.1456
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Productivity
100.9421
R-squared 0.877994
Adjusted R-squared 0.862743
S.E. of regression 23357.74
Sum squared resid 1.31E+10
Log likelihood -319.2153
F-statistic 57.57050
Prob(F-statistic) 0.000000

98.83490
1.021320
0.3173
Mean dependent var 122143.8
S.D. dependent var 63046.91
Akaike info criterion 23.08681
Schwarz criterion 23.27712
Hannan-Quinn criter. 23.14499
Durbin-Watson stat 0.773265

Conclusion:
 Economic growth is an important factor in the development of capital market, since it leads to
the creation of new markets and business opportunities, which forces them to seek more
funding.
 Foreign investments have positive and negative impacts, as far as we see in Albania investments
have had a positive impact, and have been ever-increasing, starting from 2012 until today there
has been a slight decrease them. FDI assist in:
a. creation of new jobs, growth of wages of workers,
b. contribution to the development of the productive sector of the country
c. increased productivity,
d. export growth, opportunities for exploration of new foreign markets, in order to generate
more revenue.
 According to two econometric models developed, I noticed that inflation and budget deficits
tend to be negative, while exports, FDI, and tend to be positive equity in connection with
economic growth
 In second model under study, I noticed that the exports of labor productivity, FDI tend to relate
positively with economic growth, and unemployment tends to be negative
Recommendation:
There are several economic factors which help in the development of economic growth, a
more efficient use of them will make possible an economic growth of our country in even higher
levels The developer aims growth factors (economic, political and social) as:
 Natural resources mining and energy
 Investments in property development,
 Increasing the quantity and quality of workforce
 A democratic political environment with contemporary institutional framework
The intended reduction of inhibitory factors (economic, political and social) as:
 Political instability
 Low skill level of the workforce
 Old technology
 Better management of the collection of income ( Fiscal Policy)
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EVALUATION OF THE COOPETITION LEVEL OF ONEWORLD
ALLIANCE
Coopetition strategies combine two contradictory forces: competition and collaboration. These strategies
generate strong tensions between coopetitors [1, p. 671]. This article studies the activity of international aviation
alliances and Codeshare agreements signed between them. While airlines are competitors in the global aviation
market, they still manage to collaborate. Formation of an airline’s coopetition strategy in the air transportation market
is a strategic course of development that forms a direction for further research.
Keywords: competition, collaboration, coopetitors, coopetition strategies, airlines, Oneworld Alliance,
Codeshare agreements

Airlines resort to coopetitive strategy when they do not want to give up their positions, but
also understand that coopetition is necessary. That is why they sign Codeshare agreements, Interline
agreements, pull agreements and, eventually, unite into strategic alliances. In such alliances, airlines
cooperate with each other and though the competition between them is limited, it does exist. It is
another thing when competing airlines are in different alliances - there is tough competition
between them for the market distribution of aviation services, passengers etc. It would seem that
airlines that belong to different aviation alliances should not have anything in common, because
they are rivals, but it is not true. There is coopetition among these airlines. It appears when airlines members of different alliances - sign various agreements with its competitors [3, p. 586–608].
Oneworld Alliance consists of 15 members from different countries (tab. 1). Besides all
these airlines being the members of one alliance, they also sign agreements within it between each
other [4].
Table 1
Member airlines of Oneworld Alliance
№

Airline

Country

1.

airberlin

2.

American Airlines

3.

British Airways

4.

Cathay Pacific Airways

5.

Finnair

Finland

6.

Iberia

Spain

7.

Japan Airlines

Japan

8.

LAN Airlines

Chile

9.

TAM Airlines

Brazil

10.

Malaysia Airlines

Malaysia

11.

Qantas

Australia

12.

Qatar Airways

Qatar

13.

Royal Jordanian

Jordan

14.

S7 Airlines

15.

SriLankan Airlines

Germany
USA
Great Britain
Hong Kong, China

Russia
Sri Lanka

For two different airlines to be able to operate the same flight Codeshare agreements are
signed. All member airlines of Oneworld have signed Codeshare agreements between them (tab. 2)
[5]. For example, airberlin has signed Codeshare agreements with American Airlines, British
Airways, Finnair, Iberia, Japan Airlines, Royal Jordanian and S7 Airlines. This suggests that close
cooperation exists between airlines within the alliance.
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Table 2
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-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

SriLankan Airlines (Sri
Lanka)

Qatar Airways (Qatar)

-

S7 Airlines (Russia)

Qantas (Australia)

-

Royal Jordanian (Jordan)

Malaysia Airlines
(Malaysia)

TAM Airlines (Brazil)

Japan Airlines (Japan)

Iberia (Spain)

-

-

Iberia (Spain)

Qatar Airways
(Qatar)
Royal Jordanian
(Jordan)
S7 Airlines
(Russia)
SriLankan
Airlines (Sri
Lanka)

-

-

Finnair (Finland)
Japan Airlines
(Japan)
LAN Airlines
(Chile)
TAM Airlines
(Brazil)
Malaysia Airlines
(Malaysia)
Qantas (Australia)

Finnair (Finland)

Cathay Pacific Airways
(Hong Kong, China)

British Airways (Great
Britain)

-

-

LAN Airlines (Chile)

airberlin
(Germany)
American Airlines
(USA)
British Airways
(Great Britain)
Cathay Pacific
Airways (Hong
Kong, China)

American Airlines
(USA)

Oneworld

airberlin (Germany)

Codeshare agreements within Oneworld Alliance

-

-

-

-

-

-

-

However, the airline also has Codeshare agreements outside the alliance - with airbaltic, Air
Serbia, Air Seychelles, Bangkok Airways, Etihad Airways and others. In other words, airberlin
airline receives benefits from participation in Oneworld and at the same time works with other
companies, which are not members of the alliance, for additional benefits. It is the basis of
coopetitive strategy. The fact is that all airlines use coopetitive strategies in its activity like airberlin
(fig. 1). They operate on different fronts, gaining opportunities to carry out their own flights and
those flights that are stipulated by agreements between airlines.
Hong Kong air carrier Cathay Pacific Airways signed Codeshare agreements with the
alliance’s member airlines - American Airlines, British Airways, Finnair, Japan Airlines, LAN,
Malaysia Airlines, Qatar Airways and S7 Airlines. The airline also has Codeshare agreement with
Air China, which is a member of StarAlliance, and covers flights between Beijing and Jiamusi and
Qiqihar; or strategic cooperation agreement with Air New Zealand airline, for which Cathay Pacific
Airways operates flights between Hong Kong and Auckland. In addition, Cathay Pacific Airways
has signed many agreements with those companies that do not belong to any global airline alliance,
such as Alaska Airlines, Bangkok Airways, Dragonair, Fiji Airways, Philippine Airlines, WestJet
etc.
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Figure 1. Codeshare agreements between the member airlines of Oneworld with SkyTeam
and StarAlliance [4, 6, 7]
Table 3
Codeshare agreements concluded by Oneworld’s airlines

1.

airberlin (Germany)

8

3

Codeshare
agreements within
the alliance
4

2.
3.

American Airlines (USA)

23
25

8
9

9
13

20

7

8

№

Oneworld

Codeshare agreements

Share, %

5.

British Airways (Great Britain)
Cathay Pacific Airways (Hong
Kong, China)
Finnair (Finland)

21

7

10

6.

Iberia (Spain)

20

7

8

7.

Japan Airlines (Japan)

29

10

13

8.

LAN Airlines (Chile)

10

3

7

9.

TAM Airlines (Brazil)

4

1

2

10.

Malaysia Airlines (Malaysia)

31

11

8

11.

Qantas (Australia)

25

9

7

12.

Qatar Airways (Qatar)

18

6

6

13.

Royal Jordanian (Jordan)

15

5

8

14.

S7 Airlines (Russia)

23

8

10

15.

SriLankan Airlines (Sri Lankan)

17

6

7

Total

289

100

-

4.

From fig. 1 we can see that airlines sign Codeshare agreements with those ones from other
alliances using regional approach. Malaysia Airlines (Malaysia) cooperates with China Southern
(China), Singapore Airlines (Singapore), Thai Airways (Thailand), Korean Air (South Korea)
outside of its alliance. All these airlines serve the Asian market, but belong to different aviation
alliances of the world. On the other hand, for example, Japan Airlines (Japan) has signed
cooperation agreements with China Airlines (Taiwan), China Eastern (China), China Southern
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(China), Korean Air (South Korea), Thai Airways (Thailand), and Vietnam Airlines (Vietnam).
Despite belonging to a completely different and, most importantly, competing unions airlines still
retain their cultural and regional relations for further integration into the global aviation space and
to get access to the global airline market.
The coopetitive strategy requires from airlines that are “on different sides of the trenches” to
work together. The impetus for this is the expansion of services, increasing the number of
passengers and flights, and maximizing profits. Every airline pursues its own goals, even if it
imposes certain cooperation agreements.
Table 3 shows Oneworld’s airlines and the number of Codeshare agreements concluded by
them in 2015, in particular within the alliance. Malaysia Airlines (Malaysia), Japan Airlines
(Japan), British Airways (UK), Qantas (Australia), American Airlines (USA), S7 Airlines (Russia)
have the largest number of Codeshare agreements (fig. 2).
Picture regarding signing Codeshare agreements within the alliance does not change. Here
the leaders are Japan Airlines (Japan), British Airways (UK), S7 Airlines (Russia), Finnair
(Finland), American Airlines (USA) (fig. 3). In other words, some pattern can be seen that
alliance’s members that are leaders therein and potential leaders have the largest number of signed
Codeshare agreements both within and outside Oneworld’s borders – with member airlines of other
aviation alliances and with individual flight carriers that do not belong to any alliances.

Figure 2. The share of Codeshare agreements of Oneworld’s airlines

Figure 3. The number of Codeshare agreements of Oneworld’s airlines
16

Number of Codeshare agreements depends on how extensive air route network is and what
is its workload. The agreement on "common code" also known as code-sharing, enables airlines to
increase its route network in several times.
Interline agreements use the same pattern (agreement between air carriers on the mutual
recognition of transport documents). In general, all Oneworld’s member airlines have signed
Interline agreements among themselves, but they also have such agreements outside their alliance.
For example, the Russian S7 Airlines has Interline agreements with almost all members of the
alliance, but it also signed them with other world’s airlines outside Oneworld that are essentially
competitors.
Conclusion. Thus, despite the fact that airlines are competitors on many levels, they still
cooperate with each other for market expansion of services and route networks, obtaining benefits
and additional features.
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ПОСТКРИЗОВІ ТРАНСФОРМАЦІЇ У СВІТОВІЙ ЕКОНОМІЦІ
The article describes the transformational change of the global economy in the post-crisis period. The focus is
on strengthening government regulation and international cooperation mechanisms, as well as the issue of economic
growth in the new economic realities.
Keywords: financial crisis, the world economy, globalization, government regulation, international coordination of economic policies, the transformation of economic growth patterns
У статті розглянуто трансформаційні зміни світової економіки в посткризовий період. Основну увагу
приділено посиленню державного регулювання та міжнародних механізмів взаємодії, а також проблемі
економічного зростання в нових економічних реаліях.
Ключові слова: фінансово-економічна криза, світова економіка, глобалізація, державне регулювання,
міжнародна координація економічної політики, трансформація моделей економічного зростання

Глобальна фінансово-економічна криза, яка стала справжнім потрясінням для світової
економіки в 2008-2009 роках, стала потужним сигналом того, що колишня модель розвитку
зайшла в глухий кут і назріла необхідність суттєвих трансформацій.
Колишня модель зростання грунтувалася на двох полюсах. Один - швидкий
наздоганяючий розвиток emerging markets, які за рахунок дешевої праці швидко нарощували
експорт, накопичуючи профіцит торгового балансу. Другий - розвинені економіки, які
завдяки хорошій фінансовій репутації залучали капітали й імпортували товари та послуги, а
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також розвивали фінансові інструменти, покликані згладжувати протиріччя, які
накопичувались, та хеджувати ризики. Криза показала, що ризики нівелювати неможливо.
Світовій спільноті необхідно було негайно шукати відповіді на ті виклики і проблеми, які
принесла криза, ставлячи як завдання щодо моментального реагування на розкручування
спіралі кризових явищ в короткостроковому періоді, так і завдання довгострокової
перебудови і переформатування глобальної економічної системи.
У сучасній науковій літературі вже досить багато уваги приділено проблематиці
глобальної фінансово-економічної кризи [1,2,3]. Серед питань, які найбільш часто
підіймаються в сучасних наукових дослідженнях - першопричини кризи, дослідження її
динаміки, заходи протидії кризі та їх ефективність. У рамках даної роботи метою є
узагальнити які ж трансформації у світову економічну систему привнесла криза, які
проблеми встають на порядку денному як перед національними урядами, так і міжнародними
інституціями в період посткризового відновлення, а також з’ясувати якими можуть бути
параметри економічної системи, що починає формуватися вже сьогодні.
По суті, у світовій економіці, виникнувши майже одночасно, своєрідно наклалися
одна на одну відразу чотири кризи.
По-перше, це чергова циклічна криза, яка назрівала вже давно.
По-друге, це криза, що відображає економічні зміни більш фундаментального
характеру, зумовлені назрілою зміною техніки і технологій (так звані, цикли Кондратьєва).
По-третє, це криза, обумовлена специфічним розвитком світової економіки в рамках
моделі глобалізації та наслідками так званої інформаційної революції. Обидві ці обставини
сприяли тому, що фінансовий сегмент світової економічної системи, покликаний, в першу
чергу, обслуговувати її стрижень, не тільки глобалізувався значно більшою мірою, ніж
економіка в цілому, але і «пішов у самостійне плавання», відірвавшись від її матеріальної
основи . Поряд з реальною, виникла інша, віртуальна економіка, яка лише частково працює
на реальну, більш того, керуючись власними інтересами, вона раз у раз вступає з нею в
конкуренцію, що не могло не привести до низки криз.
По-четверте, це назріваюча протягом ряду післявоєнних десятиліть ціннісна криза одна з тих, які зазвичай є продуктом зміни глибинної парадигми розвитку людського
суспільства, при якій матеріальні фактори при всій їх значущості відступають на другий
план у порівнянні з нематеріальними [1].
Сучасній кризи був протиставлений досить розвинений арсенал державних заходів,
що дозволяло в тій чи іншій мірі демпфіровати її удар. Одними з перших заходів стали кроки
щодо посилення державного регулювання банківської та фінансової сфер. У більшості країн
криза виявила не так провал або недостатність політичного контролю над економікою,
скільки його запізнювання, недостатню адекватність прийнятих заходів. Особливою
проблемою виявилася недостатність ресурсів та важелів впливу в рамках існуючого
міжнародного економічного механізму. Той механізм амортизації кризових явищ, який
склався в середині минулого століття, виявився недостатньо ефективним в сучасних умовах.
Глобалізація економічна істотно обганяла глобалізацію політичну. Криза в умовах
глобалізації потребувала розвитку інститутів наднаціонального регулювання і міжнародної
координації економічної політики.
Слід зазначити, що новою практикою в умовах кризи стало узгодження економічної
політики провідних держав світу в рамках консультативної «групи двадцяти», що включає
найбільші країни, що розвиваються. Саме в ході зустрічей «двадцятки» були вироблені
ключові заходи щодо виходу з кризи та стабілізації ситуації насамперед у сфері світових
фінансів. Ймовірно, і далі в рамках цього форуму буде йти активний діалог щодо
оздоровлення світової економіки, комплексної ліквідації першопричин кризи, а також щодо
моделі бажаного майбутнього розвитку світової економічної системи, основними
компонентами якої повинні стати обмеження надспоживання, екологічний імператив,
поширення енергозберігаючих, нано-, біо - та інформаційних технологій, перетворення їх в

18

основу передового виробництва у всіх регіонах світу, створення механізму узгодження
інтересів і їх регулювання в міжнародному масштабі [1].
Хотілося б відзначити, що нинішня криза показала, що «провали ринку» не менш
болючі, ніж «провали держави». Не можна абсолютизувати ліберальну модель ринкового
регулювання, перебільшувати ефективність необмеженої свободи ринку. Одного механізму
ринкового регулювання явно недостатньо, хоча потенціал ринкового регулювання навряд чи
можна вважати вичерпаним. Він потребує суттєвого доповнення механізмами, що
забезпечують певну регламентацію поведінки суб'єктів ринку і контроль за дотриманням
встановлених правил поведінки. Мова не йде про заміну ринкових механізмів регулювання
державними, а лише про активізацію держави з метою протидії егоїстичній поведінці
суб'єктів ринку і їх зловживанню ринковими свободами, що загрожує серйозними
негативними наслідками для всієї економіки. Сучасні держави давно опанували ринкові
важелі для здійснення свого «втручання» в економіку і дуже багато інституалізованих форм
регулювання загальносвітових процесів вже зараз виявляються своєрідним симбіозом
державного втручання з ринковими інструментами. Причому інструменти ці сформувалися
як результат певного консенсусу між багатьма «гравцями» - учасниками процесів світового
розвитку. В умовах структурного ускладнення сучасного суспільства роль держави,
безсумнівно, підвищується, але зводиться вона скоріше не до посилення функції прямого
учасника процесів на противагу механізмам саморозвитку, а до ролі «диспетчера», який
узгоджує різноманітні інтереси, що все більш ускладнюються, в умовах зростання і
загострення загальносвітових проблем. Як показує досвід, минулі кризи теж приводили до
посилення державного втручання в економіку. Однак по виходу з кризи роль держави
поступово згорталася. Враховуючи масштаби сучасних кризових потрясінь, посилення
економічної ролі держави, ймовірно, виявиться довгостроковою тенденцією, підкріпленою
тенденцією подальшого розвитку інститутів міжнародного регулювання економічних
процесів і розробкою нових правил взаємодії на міжнародній арені.
В рамках дискусії щодо трансформації світової економіки в посткризовий період не
можна залишити без уваги проблему подальшого економічного зростання. У експертному
співтоваристві звучать питання: а не вичерпані самі джерела світового економічного
зростання в принципі?
Як показує аналіз, глобальна економіка нарешті переходить від Великої рецесії до
періоду більш стабільного економічного зростання. У 2015-2016 рр. очікується повернення
до темпів глобального економічного зростання на рівні 3-4% на рік [4].
США повертаються до стійкого економічного зростання. Європі ще належить
повністю подолати джерела фінансової та економічної уразливості, а продовження
економічного відновлення Японії буде залежати від структурних реформ, розпочатих в 2014
р, доля яких залишається вкрай невизначеною.
Ринки, що розвиваються, відчувають зниження темпів внаслідок короткострокових
циклічних і довгострокових структурних чинників, проте вони піднімаються відносно
швидко. У результаті економічного зростання обсяг міжнародних потоків товарів і капіталу
до 2020 р перевищить докризовий рівень. Обсяг прямих іноземних інвестицій виросте
імовірно з 1,3 трлн дол. В 2013 р до 2,2 трлн дол. в 2020 р. Товарні потоки теж
відновлюються, хоча і менш швидкими темпами, ніж очікувалося. Світова організація
торгівлі прогнозує, що в 2015 р обсяги міжнародної торгівлі зростуть на 4,7% (за попередній
20-річний період щорічне зростання становило в середньому 5,3%) [4]. Дві великі
регіональні торгові угоди, що знаходяться на стадії переговорів, - Транстихоокеанське
партнерство (TTP) і Трансатлантичне торговельне та інвестиційне партнерство (T-TIP) здатні істотно підштовхнути подальше зростання глобальної торгівлі.
Хоча глобальна економіка і повертається до періоду більш сталого економічного
зростання, виділити зони особливо перспективного зростання в порівнянні з попереднім
періодом стає все важче. Жодна з груп економік - ні розвинена, ні та, що розвиваються –
вирогідно, не будуть являти собою монолітне ціле, як це було в минулому. У міру
19

ослаблення фіскальних і монетарних заходів підтримки характер росту в різних країнах
очевидно буде знаходитися в залежності від сутності національних структурних реформ і
якості прийнятих політичних рішень [5].
У міру входження світу в новий період розвитку після десятиліття нестабільності
змінюються фактори і драйвери глобального економічного зростання. У період «великого
міхура» (2003-2007 рр.) розвинені економіки, як і ті, що розвиваються, росли досить
стабільно. Внесок розвинених країн у світове економічне зростання склав в цей період 0,9
млрд дол., а тих, що розвиваються, - 0,8 трлн дол. (див. Табл.1.).
Це зростання частково був обумовлено міхуром нерухомості в США і ряді країн
Європи, в результаті чого дисбаланс між кредиторами та країнами-позичальниками виріс до
величезних розмірів. Надмірні дисбаланси періоду «великого міхура» призвели до
глобальної фінансової кризи 2008-2009рр. і переходу до нової моделі глобального
економічного зростання - «зростання зростаючих», який тривав до 2013 р і відрізнявся
великим внеском у це зростання країн, що розвиваються, у той час як розвинені економіки
знаходилися у стані стагнації. Цей глобальний ріст був підтриманий частково фінансовими
стимулами в Китаї, а також безпрецедентним ослабленням монетарної політики в США.
Починаючи з 2014 р світ увійшов у нову фазу «диференційованого зростання», в якому
темпи зростання розвинених країн стабілізуються на позитивному рівні, а у країнах, що
розвиваються, - знижуються до рівня розвинених. Однак у всіх країнах успішний розвиток
все більшою мірою пов'язаний зі структурними реформами.
Таблиця 1
Внесок розвинутих країн та країн, що розвиваються, у світове економічне зростання в
різні періоди часу, трлн дол. за рік (у середньому за період), [5,6]
Розвинуті країни

Країни, що розвиваються

Період «великий пузир» (2003-2007 рр.)

0,9

0,7

Глобальна фінансова криза (2008-2009 рр.)

-0,7

0,5

«Зростання тих, що ростуть»

0,6

0,8

Період «диференційованого зростання»

1,0

0,9

Джерело: Oxford Economics

Безсумнівно, проблема зростання в посткризових реаліях залишилася і загострилася,
темпи зростання двох полюсів стали зближуватися. Через зростання витрат ринки, що
розвиваються, вже не можуть завоювати нові торгові ніші і, як колись, швидко накопичувати
експортні надприбутки в суверенних фондах, а розвинені країни вже не можуть жити за
рахунок різниці у витратах. Все це, з одного боку, скорочує колишні дисбаланси, з іншого веде до болісної трансформації колишнього світопорядку. У розвинені країни повертається
виробництво, відбувається своєрідна «реіндустріалізація». При цьому нові технології на
заході створюють виробництва, в яких праця, що здорожчує, вже не настільки значуща. Що
стосується країн, що розвиваються, то перед ними в сучасних умовах виникає складне і
хворобливе завдання формування нової економічної структури та інститутів.
Безумовно, джерела світового економічного зростання не вичерпані. Нинішня криза структурна, як кризи 1930-х і 1970-х років, тобто така криза, що ставить безпрецедентні
питання, і з якої світ виходить з новими геополітичними балансами, новими економічними
відносинами, з новою економічною теорією. Якісні характеристики нової моделі світового
розвитку поки що майже не проглядаються, але вони вже формуються в ході циклічнохвильових процесів світової динаміки. У нинішній фазі циклу, з одного боку,
видозмінюються і посилюються методи державного регулювання, а з іншого боку відбувається трансформація неолібералізму. Однією з домінуючих, мабуть, стане модель
розвитку - «сильна держава, глибоко інтегрована в глобальний ринок». В Україні, проводячи
економічні перетворення, необхідно ретельно враховувати характер і спрямованість
трансформацій, що відбуваються у світовій економіці в посткризовий період, з метою кращої
адаптації національної стратегії розвитку до сучасних економічних реалій.
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ІННОВАЦІЙНА ПІДТРИМКА ФУНКЦІОНУВАННЯ ЛОГІСТИЧНОЇ
СИСТЕМИ ПІДПРИЄМСТВА
In the article the urgency and the need to implement an integrated approach to logistics innovation processes
occurring in the enterprise. Highlight concept of "innovative logistics", which is a process of developing and
implementing advanced innovation (including IT) at all stages of the logistics to optimize global logistics processes.
Studied foreign and domestic experience of implementing innovative logistics concepts links.
Keywords: innovations, innovative logistics, logistic system, management of flow processes, information
technology.
В статті обґрунтована актуальність та необхідність впровадження комплексного інноваційного
підходу до логістичних процесів, які протікають на підприємстві. Виділено поняття «інноваційної логістики»,
яка представляє собою процес розробки та впровадження прогресивних інновацій (в тому числі ІТ) на всіх
етапах логістичної діяльності з метою оптимізації глобальних логістичних процесів. Досліджено зарубіжних
та вітчизняний досвід впровадження концепцій інноваційного розвитку логістичних зв'язків.
Ключові слова: інновації, інноваційна логістика, логістична система, управління потоковими
процесами, інформаційні технології.

Необхідність переходу до стратегії інноваційного розвитку в сучасних умовах набуває
глобального характеру і стає загальносвітовою проблемою, пов'язаною з позиціюванням
науково-технічної інформації в ряд провідних факторів виробництва і найважливіших
ресурсів, ефективність застосування яких зумовлює вектор економічного розвитку будь-якої
держави. З вступом України до СОТ, а також розвитком міжнародних стандартів товароруху
збільшується потреба в якісних логістичних послугах. Сучасні концепції вимагають
комплексного інноваційного підходу до логістичних процесів, які протікають на
підприємстві. Глобалізація, інтеграція та інтернаціоналізація ринку товарів і послуг, а також
революційні зміни в інформаційних технологіях, виводять на перше місце забезпечення
чіткості логістичних процесів, як найважливішої умови обов'язкової безперервності
господарської діяльності.
В процесі прискореної інтеграції вітчизняних торговельних і транспортних
комплексів у світовий простір, виникає нагальна необхідність впровадження інноваційних
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логістичних моделей, вдосконалення існуючих зарубіжних концепцій інноваційного
розвитку логістичних зв'язків.
Найбільш актуальною складовою логістичної діяльності є інноваційна логістика, що
пояснюється процесами глобалізації, інтернаціоналізації, а також зміцненням
світогосподарських зв'язків. Отже, інноваційну логістику необхідно розглядати через призму
таких понять, як глобалізація, інтеграція, інтернаціоналізація. Ми вважаємо, що інноваційну
логістичну систему слід виділяти в окремий вид логістичних систем, що представляє собою
процес розробки та впровадження прогресивних інновацій (в тому числі ІТ) на всіх етапах
логістичної діяльності з метою оптимізації глобальних логістичних процесів. Інноваційна
логістика спрямована на підвищення рівня управління логістичними процесами за рахунок
застосування різного роду інновацій, націлених на поліпшення якості обслуговування
споживачів, зростання ефективності потокових процесів і зниження сукупних витрат на їх
реалізацію. Дана ланка логістики має свої специфічні завдання. До числа основних завдань
інноваційної логістичної діяльності можна віднести:
1. Розробку нових ідей в галузі управління потоковими процесами, на основі
використання останніх науково-технічних досягнень і застосування їх в інноваційних
логістичних системах;
2. Створення і впровадження системи логістичних новоутворень і логістичних систем
різного призначення шляхом їх поелементного і поетапного формування.
Логістичні інноваційні системи охоплюють інновації в організації всього товароруху
– від логістичних операцій до загальносистемних новацій в логістичній діяльності.
При цьому під «системами інноваційної логістики» розуміються: спеціалізовані
інноваційні логістичні бізнес-центри; галузеві науково-дослідні інститути й підрозділи
функціональних підсистем логістики; науково- дослідницькі підрозділи вищих навчальних
закладів; консалтингові центри, що проводять дослідження діючих і оцінку нових
логістичних проектів; суспільні логістичні структури – міжнародні, національні й
регіональні асоціації логістики.
Логістичні інновації в теоретичному плані ґрунтуються на чотирьох логістичних
концепціях, що представляють собою вихідну базу розробки гнучких логістичних моделей
різних напрямків виробничо-господарської діяльності. У якості логістичних концепцій
прийняті наступні: розгляд руху матеріальних та супутніх потоків через усі етапи
економічного процесу як єдиного цілого; координація дій фахівців різних служб, які
управляють матеріальними та супутніми потоками; облік витрат протягом усього
логістичного ланцюга; встановлення оптимального рівня обслуговування споживачів.
Логістичні інновації, використовуються в організації й управлінні матеріальним
виробництвом і сферою послуг, а також в удосконаленні операцій і процедур, які
використовуються у логістичних системах. При цьому логістичні інновації, випробовуючи
необхідність регулярної реновації технічних засобів, активно впливають на розвиток
науково-технічного прогресу, що стимулює науково-дослідницькі й дослідноконструкторські роботи в області нової техніки, технології й матеріалів, застосовуваних у
логістичних системах.
З погляду процесів, сучасна логістика на 90% складається з інформаційних
технологій. Без інформаційних технологій сучасна управління потоковими процесами просто
перестане існувати – IТ використовуються у всіх сферах і на всіх етапах товароруху.
У якості ключових можна виділити два рівні застосування ІТ: «стратегічний», який
являє собою автоматизацію процесів управління товароруху й логістикою, і «прикладний»
рівень, спрямований на автоматизацію матеріальних потоків. Попит на автоматизацію
товароруху росте випереджальними темпами. За різними оцінками, щорічно обсяги витрат
збільшуються на 15–20 %, у той час як витрати на автоматизацію процесів управління
збільшуються на 8–10 % щорічно.
Розглянемо приклади інформаційних технологій, застосовуваних у логістиці. У
практику українських організацій починають поступово впроваджуватися функції 3 PL22

оператора, тобто повноцінного логістичного партнера компанії. Функції 3 PL-оператора
великі й містять у собі не тільки пряме транспортування, управління складуванням,
консолідацію відправлень, експедиціювання й інші базові сервіси, але й послуги митного
брокера, проектування й підтримки інформаційних систем, переговори про тарифи,
консультаційні послуги. Кожна організація повинна стежити й контролювати точність і
порядок, як відправлення, так і приймання вантажу, для забезпечення ефективної й
безперебійної роботи організації, що допоможе уникнути витрат на виробництві.
Сучасна логістична теорія передбачає появу нової моделі бізнесу, а саме мова йде про
концепцію 4 PL (Fourth Party Logistics Provider), сутність якої полягає у трансформації ролі
логістичного оператора у віртуального логістичного інтегратора. Логістичний інтегратор як
партнер надавачів логістичних послуг відіграє роль інтегратора у ланцюгу поставок, не
володіючи при цьому основними засобами логістичної інфраструктури.
Можна відзначити наступні основні характеристики логістичного оператора рівня 4PL: поставка комплексних послуг (інформаційні/ інтеграційні послуги); висока кваліфікація
кадрів; спеціалізація: логістика, консультування, знання IT; розв'язання проблем для цілих
ланцюгів створення доданої вартості; досконале розуміння проблем клієнта; високий рівень
індивідуалізації послуги, побудова довіри та лояльності з боку клієнта.
Серед європейських науковців існують різні думки щодо ефективності діяльності
«віртуального логістичного постачальника» у майбутньому. Узагальнено, можна очікувати,
що логістичні інтегратори будуть орієнтуватись на стратегію цінового лідерства, оскільки
зможуть вибрати із існуючої пропозиції на ринку найбільш відповідну та ефективну
пропозицію.
У свою чергу логістичні постачальники з власними потужностями намагатимуться
отримати лідерство у сфері якості, оскільки мають змогу безпосередньо виконати послугу,
мають більше інформації щодо напрямів удосконалення якості послуг, ніж віртуальний
надавач логістичних послуг [1, с. 285].
Частіше використовують нові технології, зокрема електронний обмін даними (EDI) і
можливості штучного інтелекту. Динамічні зміни на товарних ринках та ринках логістичних
послуг обумовлюють зміну потреб до менеджера з логістики, оскільки реалізація
логістичних процесів, зокрема функціонування логістичної інфраструктури, в значній мірі
залежить від кваліфікації менеджерських кадрів, які повинні розуміти господарську
діяльність як щось ціле, оскільки прийняті ними рішення зазвичай мають певні наслідки для
всієї системи.
Сьогодні на ринку інформаційних технологій багато провідних виробників
пропонують власні інструментарії вирішення проблем інтеграції на різних рівнях, таких як
інтеграція бізнес-процесів (BusinessPtrocessIntegration – BPI), інтеграція корпоративних
застосувань (EntetrpriseApplicationIntegration –EAI), інтеграція корпоративних платформ
(PlatformIntegration – EPI) інтеграція даних або, як часто її називають, інтеграція
корпоративної інформації (EnterpriseInformationIntegration – EII).
Найпоширенішими у світі сучасними системами комплексного програмного
забезпечення є системи:
 класу планування засобів підприємства (Enterprise Resource Planning – ERP), які
забезпечують управління всіма процесами підприємства;
класу управління взаємовідносинами підприємства (Supply Chain Management –
SCM), які забезпечують управління логістичними ланцюгами [2].
Системи класу ERP вважаються одними з досконалих інформаційних систем
програмного забезпечення планового типу управління підприємством. Вони складаються з
комплексу модулів і призначені для забезпечення управління багатьма напрямками
підприємства.
Центральним елементом системи ERP є база даних, спільна для всіх модулів, які
охоплюють: закупівлю; складування; управління запасами; стеження за поставками;
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транспортування; дистрибуцію; організацію продаж; контакти з клієнтами; бухгалтерію і облік;
управління фінансами; управління персоналом; контроль.
В основу роботи сучасних ERP-систем покладено використання нових
інформаційних технологічних платформ:
1. SOA (ServiceOrientedArchitecture) – використовується для стандартизації взаємодії і
сумісної роботи різних прикладних програм. Серед практичних прикладів SOA можна
зазначити впровадження Web-сервісів у роботу ERP-систем. При цьому Web-додатки
взаємодіють між собою згідно зі стандартними протоколами, які можуть включати
протоколи XML, HTTP, UDDI, SOA.
2. SaaS (SoftwareasaService) – надає сервіси повного віддаленого управління
ERP–системою.
ERP-системи
значно спрощують
роботу
підприємства
з
автоматизації
діловодства та управління діяльністю – як виробничою та посередницькою, так і
соціально-комунікативною. Серед головних проблем впровадження ERP у практику
діяльності підприємств є несумісність комплексних систем та спеціалізованих рішень,
складність впровадження у діяльність підприємств малого і середнього бізнесу.
Європейський ринок ERP-систем, створюваних молодими, відносно невеликими
компаніями, зростає на 10,7% за рік і до 2013 р. за прогнозами аналітиків ARC Advisory
Group досягне 4,1 млрд. дол. Ці темпи є досить високими порівняно з компаніями першого
та другого рядків (1-SAP, Oracle, Infor та Microsoft, 2-Sun Microsystems, Baan, Siebel та ін.).
Найкращу динаміку зростання ERP-систем демонструють такі країни Євросоюзу як Чеська
Республіка, Угорщина, Румунія і Болгарія, де зростання ринку ERP-систем за останні 2-3
роки склало до 30%. Відносно повільно впроваджуються ERP-системи у Південній
Європі (7%), у Великобританії (11,8%) та Німеччині (11,9%) [3].
За думкою багатьох експертів у галузі інформаційних технологій Україна
знаходиться на стадії масових впроваджень ERP-систем.
Інформаційно-логістичну систему, що є спеціалізованим рішенням для автоматизації
логістики, часто називають «системою управління ланцюгами постачань» (SCM – Supply
Chain Management System).
Фахівці дають таке визначення SCM: «Цілісна орієнтована на клієнта система
узгоджених інтегрованих дій між партнерами чи учасниками в логістиці на протязі усього
кругообігу створення цінності, починаючи з бажання клієнта, яке має вирішальне значення
для закупки сировини та матеріалів і закінчуючи надходженням товару споживачеві і
утилізацією відходів, що супроводжується інформаційним та грошовим потоками» [4].
Впровадження SCM,в певному розумінні, дозволяє перейти від роботи з товаром до
роботи з клієнтом. Йдеться про матеріалізацію не тільки логістичного, а й маркетингового
підходу «орієнтації на споживача». Щоб реалізувати замкнутий цикл управління компанією,
необхідна тісна інтеграція різних бізнесів-додатків. Таким чином, прийняття концепції
передбачає постійний обмін оперативною інформацією між системою планування ресурсів
підприємства (ERP), системою керування взаєминами із клієнтами (CRM) і системою
керування ланцюгами постачань (SCM).
Інформаційними системами, що забезпечують ефективну орієнтацію на ринок, зараз є
системи класу CRM (Customer Relationship Management управління взаємовідносинами з
клієнтами). Ці системи направлені на створення обширної бази «лояльних» клієнтів, яка саме
і є для підприємства довготерміновою конкурентною перевагою. Такі системи з'явилися
лише в середині 90-х років і перебувають у стадії розвитку.
Терміном CRM позначають, як правило, не тільки інформаційні системи, що
містять функції управління взаємовідносинами з клієнтами, а й саму стратегію орієнтації
на клієнта. Суть цієї стратегії полягає в тому, щоб об'єднати різні джерела інформації про
клієнтів, продажі, відгуки на маркетингові заходи, ринкові тенденції для побудови
найтісніших відносин з клієнтами.
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На сьогодні переважна частина CRM-систем орієнтована в основному на
оперативний CRM і CRM взаємодії. Сучасні ІТ-рішення в цій сфері дають змогу
підприємствам збирати повну історію взаємовідносин з клієнтами і завжди мають актуальну
інформацію про процес продажу, про вирішення сервісних проблем замовника, про
ефективність маркетингових заходів.
Резюмуючи результати дослідження, можна зробити наступні висновки:
 в сучасних економічних умовах дуже важлива оптимізація логістичних витрат
протягом всього ланцюга постачань, з обов'язковим забезпеченням оптимального рівня
якості логістичного сервісу внутрішніх і зовнішніх клієнтів. Для цього необхідно
сфокусуватися на впровадженні інноваційних рішень, систем, концепцій і технологій;
 саме інноваційна логістика, покликана вивчати необхідність і можливість
впровадження прогресивних інновацій в організацію поточного і стратегічного управління
потоковими процесами з метою виявлення і використання додаткових резервів шляхом
раціоналізації (оптимізації) цього управління);
 зарубіжні інноваційні моделі управління логістичними системами широко
використовуються в українській практиці, що дозволить прискорити інтеграцію нашої країни
у світовий економічний простір, скоротити логістичні витрати, забезпечити прибуток
торговельним компаніям і промисловим підприємствам.
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The present report addresses a number of essential aspects of globalization as a planetary process (definition,
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Over the last decades, the process of globalization in the modern world has been making its
way in all the countries around the globe. This process is inevitable since it is based on its own
logic and objective laws and for that reason it shall be studied thoroughly as far as its influence is
continuously growing worldwide. Moreover, its significance has substantially increased after the
collapse of the Iron Curtain because the countries belonging to the former socialist system also
started experiencing the positive and the negative effects of globalization and solving the social
problems caused by it. This makes it necessary to examine briefly globalization and antiglobalization and in this context we need to outline the major problems and controversies resulting
from globalization and also reconsider the way of functioning of some important international
organizations.
1. Essential aspects of globalization
It was in 1983 when the American economist T. Levit first used the term „globalization“ in
his article. This was the term he used to denote the changes that had occurred in the social
behaviour and the technologies, which allowed the companies to sell the same products literally all
over the world. This is where T. Levit developed the concept of the emergence of the so called
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„global companies“ or the companies working within a specialized network structure. Thus, the
company activity was transferred on a supranational and transnational, i.e. global, level [7, p. 126]
since the coordination, the informedness and the feedback between the company branches in the
different countries go beyond their territorial boundaries.
Since then, globalization has definitely been the most common inaccurately used word and
the most rarely defined word and probably the most unclear, vague and politically influential word
over the last years [1, p. 201; 216–217]. This statement made by Ulrich Beck is also valid for the
scientific literature in which you can rarely find definitions of the terms „globalization“,
„globalism“, „globality“, „global“ and others and for that reason, in this article we will present
some of the more essential views on the nature of the term „globalization“.
The West-European scientist M. Albrow, who is known to the Bulgarian public, states that
globalization refers to processes bringing people together in a unified world or global society in
which the dominant characteristic of globalization itself is globality. According to Albrow, the new
global age is distinguished by its own policy which is manifested through globality (and not
nationalism) and is to be interpreted as „adherence to values based on globality, mobilizing the
public opinion and identifying people thinking alike worldwide“ [1, p. 210; 216–217].
Another expert in globalization – Ulrich Beck thinks that it is necessary to distinguish
between the terms „world society“ and „global society“ because there is an essential difference in
their meaning: for example, the word „world“ in the expression „world society“ means „difference“
or „plurality“, while the word „society“ means „non-integration“ or „plurality without unity“ [2, p.
27]. In other words, according to the author, it is again about the logical process of globalization and
the ways of interpreting it as „dominant logic“, „complex multicausal logic“ and others.
The social theoretician Anthony Giddens in his turn defines globalization as intensification
of the global public relations linking the distant localities in a way based on which the local events
are caused by other events that are thousands of kilometers away and vice versa [1, p. 154]. This
definition is part of his theory on the transformation of social relations in the late stage of
modernity.
Particularly interesting are the ideas of Zbigniew Brzezinski about the controversial nature
of globalization, the directions in which this widely debated process is progressing and reaches
people’s minds. First, Brzezinski accepts as a „useful definition“ the notion that it is all about a
neutral description of a process related to the global dimensions of the technological revolution.
And second, he keeps supporting the idea that „the phenomenon can be summarized as an
interaction between the information technology and global economy“. It is a statement that entirely
coincides with the aforementioned regarding the emergence and the development of the network
economy and its global dimensions in the world literature. Or his concept of globalization as
„macroeconomic restructuring reflecting the global perspective, the crucial experience gained as a
result of the industrial revolution on a national level“ is extremely interesting and useful for the
analysis of the „mixture of incentives“ for economic growth and reduction of the spreading poverty
(according to Brzezinski) [3, p. 151] which underlies globalization itself.
We think that the most meaningful definitions of the examined term have been given by Prof.
Toncho Trendafilov, who believes that „globalization is a much more complicated and
comprehensive process than merely the internationalization of the capitals or the successful
development of foreign trade. What underlies globalization is a kind of interdependence unknown in
the past, which eradicates a number of traditional barriers in the relations between the countries and at
the same time reassesses some values such as the national independence, the national state and the
national sovereignty not only economically but also politically and spiritually“ [6, p. 266]. Moreover,
the expansion of the comprehensive process of globalization, stimulated by the technological
revolution, will undoubtedly be one of the crucial factors influencing the formation of the future
society of modernity in the 21st century.
Adopting this viewpoint, without ignoring the merits of the examined definitions, we think
that globalization can be defined relatively more precisely as a complex and multilateral world
historical process in which by means of an interdependence unknown in the past, a new and
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dynamic interaction occurs between the main spheres of public life (economic, political, social,
cultural) under the powerful influence of the scientific achievements, the modern technologies and
the contemporary communications for extending the relations between the separate countries,
regions and continents of the world.
The scientific comprehension of globalization as a process serves as grounds for outlining
its main features codified in the following order [5, p. 17–18]: first, this is a new phenomenon
which is not to be identified by means of the previous processes related to the evolution of human
society (the internationalization, the modernity and others) despite their inevitable continuity;
second, it is a complex integrative process encompassing social processes that turn people’s
relations into a state of globality in which the degree of interdependence and integration increases;
third, this process (globalization) causes the formation of global institutional structures of transcountry and transnational nature; fourth, it (globalization) is an uneven process in which people
living in different parts of the world are affected to a different extent by the gigantic transformation
of the public structures and the cultural zones; fifth, in the process of globalization, with the help of
the mass media, the collective and the individual identity of people is incessantly changing; sixth,
within the scope of globalization, the expansion and the interaction of the economic, political and
cultural relations between the separate regions and countries are progressing; and seventh,
globalization, through its mechanisms, presses the actual subjects of authority to enhance the
controversies between the market economy and the social policy in all spheres of public life.
This description of globalization is closely linked to the most urgent problems of the modern
global society – the abyss between the rich and the poor, the increasing unemployment rate among
the population, the huge ecological threats, the disrupted natural balance and so on and so forth.
Thus, it is regarded as normal and quite obvious to talk about anti-globalism as an adequate reaction
opposing the globalization processes in the policies of the different countries.
It goes without saying that this massive expansion of such a colossal global process as
globalization will inevitably cause a number of social difficulties, problems and negatives. It seems
to be unavoidable because it refers to the interweaving of a number of interests between the big
countries themselves, between small and big countries, between strong and weak economies,
between known and unknown cultures and so on and so forth.
2. Anti-globalism – a movement or an ideology
In a more synthesized manner, anti-globalism can be defined as a comprehensive social
movement of millions of people around the world opposing the negative (political, economic,
cultural and other) consequences of globalization and the supremacy of the Great Powers
worldwide, in which through various forms of protests, people are trying to find a solution to the
serious globalization problems caused by the authorities in the separate countries.
It is hardly true to assert that anti-globalism is the new political ideology of the 21st century.
It is true that it has some features similar to those of the classic ideologies (definite ideological
orientation, a common ideological base – globalism and others) and it is even more true that antiglobalism has no distinguishable ideological image, owing to the fact that its representatives are not
trying to overthrow governments and parliaments by all means (but make changes in them); they
are not necessarily aiming to establish a new ideology (because they have no such ideology); they
are not trying to elect their own party to come to power (because there is no such party); they have
no organized party structures vertically (because they have no party); and finally, they have no
organized political nature (because they are a movement and not a party). Considering all of the
aforementioned reasons, anti-globalism has always been and will always be a powerful movement
of the people around the world and not a new political ideology which will serve as an alternative to
all other ideologies (rightist, centrist, leftist) in the modern world.
Regardless of the fact the anti-globalists have no ideology within the classic meaning of this
word, they distinguish themselves by something very important (close to ideology): they accept and
reproduce life with its conflicts and contradictions, in its spontaneity, i.e. as it is and not as they
want it to be. This social realism is crucial because it allows the anti-globalists to step on a common
protest basis – the fight against the negative effects of globalization in our modern world. These
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negative effects are about to be socially specified in the action programmes in terms of social
subjects, in order to be implemented in public practice.
Today’s anti-globalism is expressed mainly as ardent anti-corporatism and to a much larger
extent as manifest anti-Americanism around the world. This is one of its most essential
distinguishing features, which arouses a very serious concern in the USA regarding the possibility
for it to become the uniting element for all anti-American attitudes and to expand to a solid base
allowing massive protests in the 21st century all over the world.
In this context, the basic features of anti-globalism can briefly be presented in several key
aspects: 1) Ruthless criticism of the property polarization of modern world and the increase of
poverty, both relatively and absolutely, as an immediate consequence of globalization; 2) Total
differentiation of globalization as an objective historical need (that cannot be opposed) from its
certain manifestations spread through the activities of the „greedy“ corporate capital, which
deteriorate the global economic situation; 3) Devastating criticism of modern democracy defined as
pseudo-democracy, formal democracy, democracy of the capital and so on, which is gradually
turning into a common concept of the modern world and its condition; 4) Ruthless criticism of the
modern state which has already been compromised not only because it does not represent the
interest of the society but because it has almost become part of the corporate capital; 5) Devastating
criticism of the parties and the party systems and declaring them historically outdated as they have
failed to accomplish their mission initiated in the 19th century and have become a harmless
supplement to the supremacy of the big business [4, p. 212–214]. 6) Fierce criticism of the inability
of the economic market to solve the urgent problems related to employment, to reduce
unemployment everywhere and not to „serve“ the voracious corporate capital or be the „mother“ of
millions of people all over the world and the „stepmother“ of a number of rich people and not the
other way round; 7) Unpleasant criticism of all social movements, non-governmental organizations
and pressure groups (syndical, youth, female and other) because of their incapacity to hold adequate
anti-globalization events protecting the suffering groups of people.
The representatives of anti-globalism have always taken into consideration the extremely
important fact that globalization is in an unacceptable contradiction with the primordial rights of
people and what is even more typical, with the principle of individualism, which along with
competition forms the basis of the modern West-European system. In addition, this contradiction
between human rights and individualism is barely included in the different interpretations of the
negative globalization effects, although it is very important because it is not only about moral norms.
Here, the collapse between the unipolar world and the growing pluralistic trends in society poses a risk
of a clash between the interests of the leading developed countries. In this way, the search for
alternatives of a certain historical manifestation of globalization becomes the new purpose of a number
of existing movements that have lost faith in the effectiveness of their current activities –
environmentalists, syndical organizations, students’ organizations, religious communities, female
unions and others. Thus, the new ideas are implanted into the existing structures and are even
supported by the available resources and organizational capacity. This happens most frequently when
the members of the organization lose confidence in their leader or start feeling his/her dependence on
other people’s interests and for that reason they start looking for new forms in the name of
„globalization with a human face“ [4, p. 217].
Nowadays, the social activeness of the anti-globalists is continuously increasing and their
activities are becoming more and more large-scale, organized and purposeful. Particularly
impressive were the actions of many thousands of people in Seattle, the USA (1999), Porto Alegre,
Brazil (2001, 2002) and Genoa, Italy (2001). For example, in Seattle the anti-globalists expressed
themselves for the first time as a massive public force in November-December 1999 at the usual
congress of the World Trade Organization, when for a year before the congress, 1200 nongovernmental organizations from 87 countries published on the Internet „A declaration of the
members of the civil society opposing the commercial programme called „Millennium cycle“.
Later, in Porto Alegre, in the building of the Catholic University, a global social forum called
„Anti-Davos“ was organized, with the participation of 10 000 people divided into 500 sections,
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whose main purpose was to fight neoliberalism and to allow people to decide how to live (in 2002
in Porto Alegre, 100 000 people from 130 countries gathered again under the slogan „A different
world is possible”). And once again in 2001 at the meeting in Genoa, a question was posed about
difference between colonialism during the past age and modern neocolonialism operating through
the transnational corporations on the same territories worldwide.
Nowadays, in the conditions of a global financial and economic crisis, the social activeness
of the anti-globalists is rapidly increasing since it causes new problems, controversies and collisions
worldwide. These problems aggravate the already existing public conflicts owing to the fact that the
current crisis enhances their antagonistic nature by confronting globalists and anti-globalists, rich
and poor, employed and unemployed and others. All of this causes the emergence of new protests
as well as the establishment of new anti-globalization movements such as „Occupy Wall Street“
and others which are trying to further develop the theory and practice of anti-globalism from the
beginning of the 21st century. However, this shows one more thing: regardless of the massive
support of millions of people and despite the serious social conflicts caused by globalization, the
activities of many anti-globalization movements is not well-organized yet, as a result of which they
continue to be in an ideological deadlock, trying to find adequate political and social solutions. In
other words, the new anti-globalization ideological structure has not matured enough in people’s
minds to conquer the masses all over the world in the name of radical social (and anti-globalization)
reforms aimed at making a fundamental transformation of the existing social systems. In this way,
we need to think of crucial institutional changes that will lead to alterations in the structure and the
functions of certain key organizations around the world which will correspond to the existing needs.
3. Reforming the international institutions – a way to solve the global problems
We have already pointed out that the controversial development of the globalization
processes leads to the emergence of numerous negative problems in all social spheres. These
problems affect the economy, the ecology and others, even when ignoring the fact that the negatives
consequences of globalization significantly impede the international relations and the foreign policy
of the different countries in the various parts of the world. There are also a number of conflicts
resulting from political globalization, such as: first, „depressurization“ of the foreign policy balance
between some of the big countries (transition from a multipolar to a unipolar world), between the
strong and the weak countries (imposition of development models by the strong countries), between
the rich and the poor countries (“recommending“ a prosperous neoliberal economy) and so on;
second, total political and economic domination of one powerful country (the USA) over all the
other countries, unions and institutions worldwide (a „unipolar model“ of international relations);
third, raising globalism to the rank of a state policy (by the USA, the European Union (EU), Russia
and others) as a new way of establishing imperial supremacy in different parts of the globe; and
fourth, underestimating and disparaging the role of some leading world organizations such as the
United Nations (UN) in cases of regional and international crises (the war in Iraq, the crisis in
Ukraine) by the strong countries and so on.
Political globalization nowadays also calls for enhanced intensification of the political
relations between the state and government leaders of leading countries worldwide. This is entirely
related to the solution of several major political problems such as the balance between the big and
the small countries, the state sovereignty and the national identity, the prospects lying before the
global and the regional government, the growing influence of the intergovernmental and nongovernmental organizations and others. The outlined problems cannot be postponed and urgently
need a special strategy in order to be solved in the conditions of incessant globalization (on
national, regional and global level) and cooperation. And one more thing – political globalization
nowadays would significantly benefit in case the leading world organizations (UN, UNESCO and
others) are gradually modernized in the context of the international integration processes. This
modernization could be performed both on international (UN) and continental (EU) level as far as
key institutional international structures are concerned.
How can the major international and continental institutions, such as the UN and the EU, be
reformed?
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1) Regarding the UN
A crucial change in the manner of work of the institutions and authorities of the organization
as follows:
– The General Assembly of the UN shall change its system of taking decisions by 2/3 of the
simple majority of 50+1, which will limit the current practice of decisions being imposed by
countries constituting 8% of the population of the Earth (this is currently used by the G-77 group
(the countries of the South);
– The United Nations Security Council shall increase the number of the member-states from
15 to 25 and the board of the permanent member-states consisting of 5 countries (the USA, Russia,
China, France, Great Britain) shall extend to include 10 countries, for example, Germany, Italy
(Europe), Japan (Asia), Brazil (South America) and Egypt (Africa);
– The other UN authorities (the United Nations Secretariat and others) shall significantly debureaucratize and optimize their activities by introducing new information technologies, reduce the
number of the full-time personnel, provide more transparency in their work and others;
– Restructuring and optimization of the overall structure of bodies and councils of the
United Nations for the purpose of enhancing the effectiveness of their activities.
2) Within the EU
Radical changes of the structure, the nature and the functioning of the EU institutions are
needed, namely:
– A new form of supranational structure of the Union – a confederation (a union of
countries) that will have its own European constitution, keeping the national sovereignty of the
Union member-states;
– The European Parliament – allowing it to adopt general laws binding on all the countries,
which will address the main problems of the Union – security, economy, policy, culture and others;
– The European Commission – acquiring the status of an actual supranational government
whose decisions are binding on the Union member-states;
– Creating new institutions – Chief European Prosecutor of the EU as a solid ground for
fighting international and continental crime;
– Considering the establishment of a European army (separate from NATO) which will
become a shield protecting the peace, the security and the territorial integrity of the countries in
Europe.
The proposed changes are to be discussed and disputed and will certainly need to be
continuously debated and accepted by mutual agreement between the countries, which will involve
long discussions, clarifications and negotiations between them. However, we believe that the time
has come for us to initiate a fruitful international dialogue in which we will restore and „revive“ the
subject related to the new world order that will correspond to the challenges of the globalization in
the modern world.
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ОЦЕНКА УРОВНЯ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПОДДЕРЖКИ ПРЕДПРИЯТИЙ
АГРОПРОМЫШЛЕННОГО КОМПЛЕКСА
The article the state of state support is appraised agrarian to the sector of economy of Ukraine. The
mechanism of partial indemnification of interest rate is analysed on the credits of commercial banks for the enterprises
of AIC. Indirect state sponsorship of agrarian sector is analysed. The chart of development of regional strategy of state
support of agrarian commodity producers is offered. Strategy is formed from next interconnected ingredients:
determination of general aim, ground of priority directions of state support, selection of subjects agrarian; choice of
methods and forms of state support, development of concrete measures of state support, forming of mechanism of
realization of measures of state support.
Keywords: agricultural sector, government funding, government support, government regulation.
В стaтье oценено состояние госудaрственной поддержки aгрaрного секторa экономики Укрaины.
Проaнaлизировaн мехaнизм чaстичной компенсaции процентной стaвки по кредитaм коммерческих бaнков для
предприятий AПК. Проaнaлизировaнa непрямaя госудaрственнaя финaнсовaя поддержкa aгрaрного секторa.
Предложенa схемa рaзработки региональной стратегии государственной поддержки аграрных
товаропроизводителей. Стратегия формируется из следующих взаимоувязанных элементов: определение
генеральной цели, обоснования приоритетных направлений государственной поддержки, выделения субъектов
аграрного; выбор методов и форм государственной поддержки, разработка конкретных мер государственной
поддержки, формирования механизма реализации мероприятий государственной поддержки.
Ключевые слова: аграрный сектор, бюджетное финансирование, государственная поддержка,
гoсударственнoе регулирoвaние.

Во всех развитых странах два вида деятельности выведены из сферы рыночных
отношений - сельское хозяйство и наука, как виды труда, которые обеспечивают страну
продукцией и знаниями. Однако, отдел из торговли и сельского хозяйства ОЭСР
рекомендует проведение широкомасштабных сельскохозяйственных реформ, мотивируя это
тем, что «удовлетворение потребностей растущего и более богатого мирового населения
требует перехода от искажающей и расточительной политики прошлого к мероприятиям,
которые улучшат конкурентность, позволяя фермерам реагировать на сигналы рынка и в то
же время обеспечивая финансирование необходимых инноваций» [15].
Эксперты ОЭСР в своем ежегодном докладе [15] указывают, что 47 страны-лидеры из
производства сельскохозяйственной продукции, на которые приходится 80% от общего
объема добавленной стоимости в секторе, наращивают объемы господдержки, а около 1/2
используемых субсидий — это поддержка, которая искажает данные о производстве и
торговле (мероприятия «желтого ящика»). Уровень такой поддержки в этих странах
представляет в среднем 1/6 валовых фермерских поступлений, в частности в 2013 г. — 17%,
увеличившись на 2% сравнительно с 2012 г. В странах-членах ОЭСР поддержка фермеров
сложила 19% поступлений (18% в 2012 году). Проанализируем динамику показателей
совокупной поддержки сельского хозяйства (табл. 1).
Таблица 1
Динамика показателей совокупной поддержки сельского хозяйства

Источник: рассчитана автором по данным [17]
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Да, за последних двенадцать лет в США сумма совокупной поддержки выросла почти
на 70%. В России и Украине совокупная поддержка увеличилась за последних двенадцать
лет практически в 10 разы. В России и Украине уровень совокупной поддержки сельского
хозяйства колебался в интервале 0,3-1,9% и 0,36-3,1%. Отметим, что уровень совокупной
поддержки сельского хозяйства в ВВП страны не учитывает часть сельского хозяйства в
экономике страны. В Украине часть совокупной поддержки в ВВП более высока
сравнительно с Россией, США что объясняется большей частью сельского хозяйства в
экономике страны.
Эксперты ОЭСР отмечают существенные отличия в объемах поддержки между
странами. В то время как дотации увеличиваются в тех странах, которые предоставляют
высокий уровень субсидий (Япония 56%, Корея 54%, Норвегия 63% и Швейцария 57%), они
снижаются в тех странах, которые предоставляют относительно низкий уровень субсидий
(Израиль 11%, Мексика 12%, США 7%). Критически низкий уровень сельскохозяйственной
поддержки в Австралии и Чили (по 3%), Украине (1,3%) и Новой Зеландии (1%). Поддержка
в России в 2013 г. сократилась с 15,1 до 13,5%, а за уровнем субсидий идет после Казахстана
(14,6%) и Канады (4,3%) и опережает Мексику (12,3%) и Израиль (11,4%).
Оценка развития аграрной политики Украины за международными сравнениями [15]
была следующей. Уровень поддержки производителей варьировался и в 2012-2013 гг.
приобрел низкие значения, сравнивая с 2001-м годом. Экономика Украины преодолевает
последствия кризиса 2009-2010 гг. При этом режим жесткой бюджетной экономии
ограничивал спектр и масштаб государственных мероприятий в сельском хозяйстве. Были
приняты новые программы относительно стимулирования производства животноводческой
продукции и зерна, однако, с ограниченными бюджетными возможностями их
финансирования. Аграрная политика заключалась в законодательных инициативах в области
продовольственной безопасности, постоянного ведения сельского хозяйства и безопасности
пищевых продуктов, но они не имели успешного решения.
Продолжалась реализация обязательств в рамках ВТО — в 2014 году
предусматривается
введение
конечных
связанных
импортных
тарифов
по
сельскохозяйственным товарам. Однако, недавним шагом Украины было направление в ВТО
запроса о модификации ее обязательств при связанных тарифах с целью их снижения по
набору тарифных позиций, большинство из которых положено к агропродовольственной
группе.
Около 2/3 всех объема поддержки производителей предоставляется в формах,
которые больше всего искажают торговлю и производство, при этом в бюджетной
поддержке доминируют субсидии на используемые средства производства. Поддержка
производителей (% PSE) была на уровне 1% в 2011-12 гг. в сравнении с негативным уровнем
в 9% в 1995-1997 гг. В тот период часть поддержки так называемого «желтого ящика»,
представляла практически весь объем поддержки (100% PSE), поскольку поддержка
рыночной цены была негативной и частично компенсировалась бюджетными выплатами. С
введением в 2001-х годах платежей на голову скота он сократился к 64% в 2011-2013 гг.
В целом Украина, как и раньше, стоит перед необходимостью предоставления
большей стабильности и предсказуемости аграрной политики с целью формирования более
благоприятной предпринимательской среды для агробизнеса страны.
Оценка развития аграрной политики по результатам исследований отдела налоговобюджетной политики ННЦ «ІАЕ» [14] свидетельствует, что нынешний уровень бюджетной
поддержки потребностей аграрной отрасли Украины отмечается значительной
волатильностью (5,7 млрд. грн. в 2011 p.; 10,4 млрд. грн. в 2012 p.; 8,5 млрд. грн. в 2013 г. и
8,7 млрд. грн. в 2014 p.). Фактически выделяется меньше 50% минимальной потребности
поддержки, поскольку в ближайшие пять лет необходимо выделять 20 млрд. грн. ежегодно,
чтобы сделать аграрный сектор ведущей бюджетообразующей отраслью.
С 2013 года происходит изменение акцентов государственной поддержки из
мероприятий развития производства на запад развития инфраструктуры аграрного рынка. В
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частности, запланировано увеличение финансирования расходов Аграрного фонда,
связанных с комплексом мероприятий относительно хранения, перевозки, переработки и
экспорта объектов государственного ценового регулирования государственного
интервенционного фонда. Одновременно хранится тенденция отсутствия прямых программ
поддержки производства в малых формах ведения хозяйства, хотя на их финансирование
закладываются расходы в составе программы финансовой поддержки.
Проанализируем динамику расходов общего фонда Государственного бюджета
Украины. В 2014 г. расходы из общего фонда Госбюджета составили 363,6 млрд. грн., а это
на 3,1 млрд. грн. больше уровень в прошлом году (рис. 1.). Кроме того, предвиденные
расходы Министерства аграрной политики и продовольствия в размере 8,4 млрд. грн., что на
2,3% меньше, чем в 2013 году. Сравнительно с 2009 г. расходы госбюджета увеличились на
110,4 млрд. грн., но расходы на финансирование Министерства аграрной политики и
продовольствия уменьшились на 3,8 млрд. грн. Наименьшей была сумма расходов на
финансирование аграрного сектору в 2011 г. и составляла 5,8 млрд. грн. [1].
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Рис. 1. Динамика расходов общего фонда Государственного бюджета Украины [2]
На фоне уменьшения общей суммы аграрных расходов в бюджете 2014 года, на
финансирование мероприятий в агропромышленном секторе из общего фонда госбюджета
предвидена мизерная сумма — 91,8 млн. грн., что почти в 12 разы меньше, чем в 2013 p.,
когда сумма финансовой помощи закладывалась на уровне 1,2 млрд. грн.
Государственная финансовая поддержка, как правило, направляется на запад, которая
имеет важное значение для развития сельского хозяйства и не может быть
профинансирована собственными средствами аграрными предприятиями или за счет
кредитов коммерческих банков. Государственная поддержка сельского хозяйства Украины
охватывает бюджетное финансирование программ и мероприятий, которые направляются на
развитие отрасли, льготный режим налогообложения, частичную компенсацию процентных
ставок за пользование кредитами коммерческих банков, списание безнадежной
задолженности перед бюджетом [6].
Отметим, что есть потребность на законодательном уровне пересмотреть
государственные и отраслевые программы развития сельского хозяйства и привести их в
соответствие с требованиями ВТО. Программы поддержки должны стимулировать развитие
рыночных механизмов и конкуренцию, быть направлены на достижение конкретных целей и
рассчитаны на соответствующую целевую группу получателей бюджетных ресурсов [10].
Проведены аудиторами Счетной Палаты Украины проверки выявили ряд нарушений
бюджетной дисциплины при планировании расходов и использовании средств, которые
выделяются
на
осуществление
поддержки
доходов
сельскохозяйственных
товаропроизводителей и усиления социальной защиты сельского населения. Еще на стадии
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планирования Минагрополитики, как главным распорядителем бюджетных средств, и
Минфином были заложенные первопричины, которые в результате привели к
неэффективному использованию средств и нивелировке результатов выполнения бюджетных
программ поддержки АПК и развития сельского хозяйства. Из-за отсутствия внутреннего
контроля за использованием бюджетных средств Минагрополитики вместе с Минфином не
обеспечили своевременное принятие Порядка использования средств и утверждения
паспорта бюджетной программы, в результате чего было допущено неэффективное
управление бюджетными средствами в сумме 2 млн. грн., которые были выделены по закону
Украины «О Государственном бюджете Украины на 2014 год» на государственную
поддержку совещательной службы.
Обобщая, можно утверждать, что действующая в Украине система бюджетного
планирования в аграрном секторе имеет ряд существенных недостатков, которые
препятствуют повышению эффективности бюджетных расходов на него, а также утруждают
международные сравнения этих расходов. Один из главных недостатков связан с
несовершенством бюджетного процесса, в частности с отсутствием обоснованных норм
планирования бюджетных расходов на аграрный сектор [8].
Начиная с 2001 года, одним из направлений государственной политики был механизм
частичной компенсации процентной ставки по кредитам коммерческих банков для
предприятий АПК, направленный в поддержку краткосрочного кредитования. Его
недостатком было отсутствие льготного долгосрочного кредитования. Следует отметить, что
64% сельскохозяйственных предприятий требуют именно долгосрочных кредитов, а 16% —
среднесрочных, и только 10% — краткосрочных. При этом краткосрочными кредитами
предприятия агропромышленного комплекса в настоящее время обеспечены лишь на 40% от
потребности, а долгосрочными еще хуже — на 15%. [5]. Статистика свидетельствует, что в
развитых странах 70% оборотных средств на развитие аграрного сектору формируется за
счет банковского кредитования, в Украине же эта часть представляет лишь 20%. Проблемы
кредитного
обеспечения
аграрной
отрасли
предопределяют
необходимость
усовершенствования кредитного механизма [4]. А потому, в 2005 году необходимость
аграрных предприятий в долгосрочных кредитных ресурсах была учтена в Постановлении
Кабинета Министров Украины. Условием предоставления льготных кредитов на конкурсной
основе предприятиям-заемщикам было установлено ограничение цены кредитных ресурсов,
которая не превышала 20%, — по долгосрочных, 21% — по краткосрочных, 27% — по
кредитам кредитных союзов. Это ограничение было вызвано необходимостью не допустить
подорожания льготных кредитов. Да, за период с 2000 по 2008 год пруда за пользование
кредитными ресурсами уменьшилась больше чем в 3 разы — с 53,4 до 17% [7].
В 2008 году был изменен механизм предоставления компенсаций кредитных ставок
по кредитам банков для сельскохозяйственных предприятий. Из этого момента процентная
ставка возмещается не коммерческим банкам, а на конкурсной основе - предприятиям АПК
за объемы использованных ими на протяжении года кредитных ресурсов.
Механизм частичной компенсации предусматривает, что предприятия аграрной
отрасли сами находят коммерческий банк, который соглашается предоставить им кредиты,
договариваются об условиях предоставления кредитов : срок кредита, процентную ставку,
залог и тому подобное. За период действия государственной поддержки с 2001 по 2011 год
механизм предоставления компенсации каждый год совершенствуется, и ежегодно на
частичную компенсацию предусматриваются разные суммы в государственном бюджете
[11].
За период действия льготного кредитования предприятий аграрной отрасли выросли
объемы льготного кредитования в 25 разы и обеспеченности кредитными ресурсами в
расчете на 1 гектар сельскохозяйственных угодий в 15 разы; существенное увеличение части
кредитов при финансировании производственных расходов сельскохозяйственных
предприятий от 13 к 47%, в том числе на условиях удешевления кредитов - от 5,2 к 18,3%;
расширение направлений кредитного обеспечения сельскохозяйственных предприятий через
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банки, залоговую закупку зерна; увеличение количества сельскохозяйственных предприятий
которые начали пользоваться кредитными ресурсами в десятки раз и рост объемов кредитов
на одно сельскохозяйственное предприятие до 439,5 тыс. грн; удлинение сроков
кредитования от 3 месяцев до 1 года и снижение цены кредита и тому подобное [3].
Механизм частичной компенсации ставки по кредитам коммерческих банков
сельскохозяйственным и другим предприятиям АПК является более эффективным
инструментом финансовой поддержки сравнительно с прошлой практикой товарного
кредитования, которая применялась до 2001 года. Для использования обеспечения сельского
хозяйства материально-техническими ресурсами государство ежегодно предоставляло
кредитов на сумму свыше 2 млрд. грн, уровень выполнения договорных обязательств за
которыми не превышал 50 проценты. Сравнительно с государственными товарными
кредитами, частичная компенсация процентной ставки по банковским кредитам является
непрямой формой субсидирования, которая более эффективная и значительно сокращает
расходы государственного бюджета на такие цели [9].
Анализ применения механизма частичной компенсации ставок по кредитам
коммерческих банков дает основания сделать вывод о том, что фактически было
возобновлено действие финансово-кредитного механизма с целью удовлетворения
потребности в оборотных средствах сельскохозяйственных товаропроизводителей, что в
свою очередь способствовало постепенному отказу от схем товарного кредитования и
прямой бюджетной поддержки отрасли [12].
Необходимо также отметить, что в первом полугодии 2014 года Министерство
аграрной политики и продовольствия не обеспечили надлежащего управления имеющимися
финансовыми ресурсами. Да, не осуществлялось кредитование фермерских хозяйств, при
наличии остатков неиспользованных бюджетных ассигнований в сумме 21,4 млн. грн. и
поступление средств от возвращения ранее предоставленных кредитов в сумме 3,5 млн.
гривен. При наличии остатков неиспользованных бюджетных ассигнований в сумме 3 млрд.
747,0 млн. грн. и возвращенных средств в сумме 1 млрд. 889,5 млн. грн. на формирование
Аграрным фондом государственного интервенционного фонда и закупку материальнотехнических ресурсов для потребностей сельскохозяйственных товаропроизводителей
направлено 450,1 млн. грн., или 6,3 % годового плана (7,2 млрд. гривен)[1].
Отметим, что непрямая государственная поддержка аграрных товаропроизводителей в
соответствии с Налоговым Кодексом Украины разделяется на такие виды: специальный
режим налогообложения (фиксированный сельскохозяйственный налог) и аккумуляция
агропроизводителями средств налога на добавленную стоимость
Как свидетельствуют данные табл. 2. государство также с каждым годом наращивает
объемы непрямой поддержки аграрного производства. Да, в течение 2001-2014 pp. общий
объем непрямой государственной финансовой поддержки аграрного производства в Украине
существенно вырос — из 2,1 млрд. грн. в 2001 г. до 18,3 млрд. грн. в 2014 г. (или больше чем
в 8 разы). За этот период поддержка с помощью специальных режимов (НДС) также выросла
больше чем в 21 разы, и в 2014р. представляла 14,8 млрд. грн., или 1,26% ВВП.
Таблица 2
Непрямая государственная финансовая поддержка аграрного сектора экономики
Украине, млрд. грн. [13]

Важность
льготных
режимов
налогообложения
сельхозпроизводителей
подчеркивается тем фактом, что их наличие обеспечивает приблизительно 50% доходности
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Разработка стратегии развития государственной поддержки регионального
аграрного сектора экономики
Определение генеральной цели
Оценка состояния аграрного
сектора, тенденций его
развития и уровня
государственной поддержки

Острота проблемы,
необходимость и
целесообразность
формирования стратегии

Мониторинг
функционирования
механизма государственной
поддержки и диагностика
фи-нансового состояния

Определение приоритетных направлений государственной поддержки

Выбор отраслей и
подотраслей аграрного
сектора, которым будет
направлена государственная

Формирование целевых
региональных программ и
инновационных проектов

Включение к числу главных
приоритетных направлений
сельские территории

Определение субъектов, которым будет предоставляться государственная поддержка
Сельскохозяйственные
предприятия

Фермерские хозяйства

Личные хозяйства населения

Выбор методов и форм поддержки
Методы
Административные

Прямая форма поддержки

Экономические

Посредственная форма
поддержки

Непрямая форма поддержки

Разработка конкретных мероприятий
Господдержка
осуществляется на
основании принципов достаточности, своевременности,
доступности, а также
приоритетного
финансирования и
множественности
источников

Мероприятия поддержки:
- бюджетное субсидирование
включающее и
софинансирование;
- льготное налогообложение
и кредитование;
- лизинговые схемы;
- страхование и т.д.

Подготовка в условиях
гласности и на нормативной
основе проекта областного
бюджета в разделе
«Аграрный сектор» (с учетом
доли аграрного производства
в валовом региональном
продукте)

Механизм реализации мероприятий
Осуществление
науч-нообоснованного планирования размера
господдержки (на
среднесрочный и
долгосрочный
периоды)

Система отбора
получателей
бюджетных средств,
выделяемые на
поддержание
аграрного сектора

Проведение
мониторинга,
системного анализа и
контроля за
реализацией
мероприятий
господдержки

Разработка и
внедрение
критериальных
подходов к оценке
эффективности
использования
бюджетынх средств

Рис. 2. Схема разработки стратегии государственной поддержки аграрных
товаропроизводителей регионального аграрного сектору
Источник: разработано автором на основе [6]

36

сельхозпредприятий, а в отдельных секторах аграрного производства (например, в
животноводстве) сохранения позитивных экономических результатов работы полностью
зависит от наличия налоговых льгот [16].По результатам аудита выполнения мероприятий
Государственной целевой программы развития украинского села на период до 2016 года
существующая система планирования и использования средств государственного бюджета,
направленных на выполнение мероприятий Программы, в 2012 году была несовершенной и в
отдельных случаях неэффективной. Как следствие, отдельные мероприятия Программы
дублировались разными государственными программами. При этом не осуществлялся
надлежащий контроль, как за выполнением мероприятий Программы, так и за
планированием и использованием средств государственного бюджета со стороны их главных
распорядителей. Мероприятия Программы в определенных объемах не выполнялись, а
использование бюджетных средств осуществлялось с несоблюдением требований
действующего законодательства и в отдельных случаях неэффективно [2].
Механизм поддержки должен сочетать в себе, разные формы ее обеспечения - прямую
(субсидирование), непрямую (льготное налогообложение и тому подобное) и
опосредствованную (прямо не связанную с аграрным производством) государственную
поддержку аграрных товаропроизводителей. Гармоничное сочетание этих форм поддержки
предоставляет механизму дополнительную стойкость и эффективность. При определенных
условиях их взаимодействие может вызывать и синергический (кооперативный) эффект. Мы
предлагаем схему региональной стратегии государственной поддержки аграрных
товаропроизводителей (рис. 2).
Стратегия формируется из следующих взаимоувязанных элементов: определение
генеральной цели, обоснования приоритетных направлений государственной поддержки,
выделения субъектов аграрного сектору — получатели государственной поддержки; выбор
методов и форм государственной поддержки, разработка конкретных мер государственной
поддержки, формирования механизма реализации мероприятий государственной поддержки.
Характеризуя
соотношение
государственной
поддержки
развития
сельскохозяйственного производства на государственном уровне (без учета расходов на
местах — из-за отсутствия соответствующей отчетности и незначительный их размер),
следует отметить преобладание в абсолютном размере непрямой поддержки с помощью
специальных режимов и механизмов налогообложения над прямым бюджетным
финансированием.
Выводы и предложения. Для эффективного развития сельскохозяйственного
производства
в Украине и повышения его конкурентоспособности, прежде всего,
необходимо упорядочить процесс государственного финансирования сельского хозяйства,
обеспечить его значительный рост и эффективность использования, которое отвечает как
принципам рыночной экономики, так и подходам к государственному стимулированию
сельскохозяйственного производства в других странах. Упорядочения требует механизм
прямой государственной поддержки аграрного сектору. Бюджетные дотации и компенсации
нужно выплачивать в первую очередь эффективно хозяйствующим товаропроизводителям, а
основную массу средств нужно направлять на финансирование программ, способных
обеспечить устойчивое развитие аграрного сектора.
Улучшение состояния бюджетной поддержки аграрной отрасли непосредственно
связано с реализацией мероприятий по совершенствованию форм поддержки, механизмов
распределения и освоения ресурсов бюджетного финансирования, продуманной стратегии
развития аграрного сектора. Основными мероприятиями в этом направлении являются:
усиление регулирующей функции государства и законодательное гарантирование ряда
принципов для бюджетной поддержки: стойкости; адресности; гарантированности;
равнодоступности; соответствия международным обязательством, поскольку формирование
бюджета отечественной агаровой отрасли происходит в русле единой аграрной политики
ЕС.
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Механизм поддержки должен сочетать в себе, разные формы ее обеспечения —
прямую (субсидирование), непрямую (льготное налогообложение и тому подобное) и
опосредствованную (прямо не связанную с аграрным производством) государственную
поддержку аграрных товаропроизводителей. Гармоничное сочетание этих форм поддержки
предоставляет механизму дополнительную стойкость и эффективность. При определенных
условиях их взаимодействие может вызывать и синергический (кооперативный) эффект.
Предложенная схема региональной стратегии государственной поддержки аграрных
товаропроизводителей.
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ОСОБЛИВОСТІ ПОБУДОВИ МЕХАНІЗМУ СТРУКТУРНИХ ТРАНСФОРМАЦІЙ
ЕКОНОМІЧНОЇ СИСТЕМИ
The theoretical basis for building the mechanism of structural transformations. The features, principles and
foundations of mechanism of structural transformations. .
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Розглянуто теоретичні засади побудови механізму структурних трансформацій. Проаналізовано
особливості, принципи та засади механізму структурних трансформацій. .
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Ефективність структурних трансформацій економічної системи України залежить від
визначення дієвого механізму структурних перетворень, який залежить від
зовнішньоекономічних чинників структуроутворення, фінансового механізму структурних
зрушень, інституційної та екологічної складової структурної політики. Головним етапом
структурних трансформацій економічної системи є оновлення структури виробництва. яке у
розвинутих країнах світу відбувався за рахунок розвитку прогресивних галузей, що
здійснюється в результаті дії автоматичного ринкового механізму.
В результаті його дії відбувається перелив капіталу, а в подальшому – переміщення
робочої сили у передові високотехнологічні галузі. У дослідженнях Й. Шумпетера виявлено
існування ендогенного механізму циклічності («внутрішня залежність») у ринкових умовах,
що визначає зв'язок розвитку із перерозподілом капіталу і робочої сили з менш ефективних
сфер в більш ефективні. Таким чином, рушійною силою структурних змін зокрема та
структурних трансформацій в цілому, було визначено інвестиції та інновації, а фактором
оптимізації структури економіки визначено вплив криз різної природи походження.
За таких умов держава має виконувати регулюючі функції у вигляді інституційного
забезпечення податкової, кредитної, антиінфляційної сфер, у вирішенні соціальних проблем,
що буде сприяти прогресивним перетворенням соціально-економічної системи [1, 5]. Можна
стверджувати, що за наявності ринкових механізмів структурної трансформації вирішальну
роль відіграють інституційні чинники, насамперед приватної власності з її можливостями
переливу капіталу і робочої сили, формування прибутковості відповідно потреб структурних
трансформацій.
В умовах ринкової економіки інституційний механізм державного регулювання
структурних перетворень має здійснюватися за допомогою програмно-цільових методів;
грошово-кредитної політики, що є головною передумовою економічної стабілізації
економіки та акумуляції фінансових ресурсів для розвитку пріоритетних структурних
секторів; фіскальні засоби бюджетної та податкової політики у вигляді податкових пільг для
стимуляції інвестування та інноваційного розвитку [2, 4]. В умовах адміністративнокомандної системи управління базувалося на державному плануванні, управлінні і
контролем, розподілом ресурсів. За таких умов ринкові інститути мали другорядне значення.
За таких умов структурна макроекономічна рівновага забезпечувалася завдяки наявності
централізованого контролю за заробітною платою, доходами підприємств, що попереджало
інфляцію відкритої форми, що приховувало поглиблення макро-, меза- та мікроструктурні
диспропорції.
Швидка руйнація старої інституційної системи, що полягала у докорінній зміні
власності, фактичній ліквідації механізмів державного регулювання, розладом виробничих
зв’язків, викликала ситуацію інституційного вакууму Зокрема, на початковому етапі
трансформацій першочергове значення надавалося економічній політиці у частині
монетарних стабілізаційних програм. У цій період відбувалося утворення інститутів
структурної перебудови (за прикладом передових країн світу), зокрема, комерційних банків,
бірж, ринків цінних паперів, інвестиційних посередників. Але вони не виконували своїх
основних функцій, що полягають у формуванні реального ринку капіталу, зростанням
інвестицій у пріоритетні галузі виробництва, що підтверджує необхідність забезпечення
дієздатності ринкових інститутів структурної політики.
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Першочерговим завданням трансформацій в аспекті структурних деформацій є
усунення перекосів галузевої структури у частині гіпертрофії важкої промисловості та
військово-промислового комплексу, значного обсягу енергетично-сировинного сектору, як
наслідку домінування великих підприємств над середніми та малими, на фоні низької
конкурентоспроможності національного продукту на світових ринках. Можна стверджувати,
що
розвиток
перспективних
галузей
можливий
за
умов
зростання
їх
конкурентоспроможності на внутрішньому та світових ринках.
Таким чином, основним завданням структурної політики, як засобу реалізації
трансформації економічної системи, є формування дієвого механізму її реалізації.
Трансформаційні перетворення можуть відбуватися за допомогою двох класів механізмів –
адаптаційних та бифуркаційних. Адаптаційні механізми покликані реалізувати функції
мінливості, спадковості та відбору за умов збереження характерних ознак системи, тобто в
межах однієї держави. Біфуркаційні механізми реалізуються на основі послідовної зміни
якісних нових станів системи, що втрачають характерні ознаки попередньої але зберігають
спадковий зв'язок. Ці механізми допомагають досягти найбільш сприятливих умов для
подальшого розвитку, забезпечуючи незворотність перебігу процесів та реалізуючи
закріплення змін [2, 3 ,5].
Побудова біфуркаційних механізмів здійснення ефективних трансформацій має
базуватися на принципі відкритість. Його зміст полягає у тому, що між елементами системи
та зовнішнім середовищем існує речово-енергетично-інформаційний обмін, який є джерелом
надходження вільної енергії до системи та відтоком відпрацьованого матеріалу. Наступний
принцип – стаціонарність, що відображає можливість розробки механізму в умовах
стабільної динамічної рівноваги. Варто зазначити, що такі умови можуть спостерігатися
короткий період для створення певних умов функціонування системи на основі взаємодії її
елементів.
Принцип від’ємного зворотного зв’язку використовується для компенсації впливу
факторів зовнішнього середовища, для якої система використовує існуючу вільну енергію. За
умов порушення енергетичного балансу системи загальне використання енергії є більшими
ніж надходження, тоді відбувається перебудова системи, зміна її структури та досягається
позитивний зворотній зв’язок, який теж потребує вільної енергії.
Важливим принципом дієвого механізму є спроможність системи розвиватися, що має
реалізовуватися завдяки взаємодії трьох груп факторів: мінливості, спадковості та відбору.
Мінливість забезпечує появу випадкових, невизначених флуктацій, тобто відхилень від
рівноважного стану системи. Спадковість гарантує перебіг змін на закономірних основах, що
визначається причинно-наслідковими зв’язками та забезпечує зв'язок «минуле – майбутнє».
Відбір здійснює селекцію змін, які відбуваються із системою, а критерієм є мінімізація
ентропії, коли відбираються той стан системи за якого вона матиме максимальну
інформативність (інформативне керування процесами).
Наступним принципом є пам'ять системи – спроможність накопичувати, зберігати та
відтворювати інформацію. Таким чином, формуються та закріплюються нові стандарти
поведінки системи, які будуть діяти до виникнення та закріплення нових змін, що визначає
пам'ять засобом фіксації найбільш ефективного стану системи з передумовами подальшого
удосконалення. Подальше удосконалення, функціонування та розвиток системи можливий за
умови реалізації принципу взаємодії у частині єдності енергетичної потенції, інформаційної
реальності та синергетичного феномену. Енергетична потенція визначає спроможність
системи до змін, а інформаційна характеристика системи полягає у закріплені пам’яттю
енергетичного потенціалу системи, її можливість змінюватися у просторі та часі згідно
визначених програм (можливість відтворювати певні стани системи). Це означає можливість
зберігати або змінювати різні параметри системи.
Синергетичний феномен обумовлює взаємодію окремих частин системи між собою,
що приводить до функціонування системи як єдиного цілого. Для цього необхідно
виконання таких умов як наявність реакції частин системи на зміни зовнішнього середовища,
40

наявність когерентності та камплементарності між елементами, що викликає ефект
емерджентності. Виникнення цих явищ свідчить про спроможність системи до відтворення
власних відмінних ознак у часі та просторі [2].
Поглиблення системної кризи, що супроводжується падінням виробництва,
загостренням структурних диспропорцій, наростанням соціального напруження у суспільстві
свідчить про слабкість адаптативних можливостей національної економіки як частини
світової економічної системи. У цьому контексті першочергового значення набуває
необхідність дослідження глобалізації та існуючих механізмів цілісності світового ринку, що
протидіє механізму конкурентних переваг економік – основної економічної ідеї ХХ століття.
На сучасному етапі спостерігається прискорення соціально-історичних процесів
розвитку світу, що є результатом новітніх досягнень науково-технічної революції. Окрім
цього, зрушення від соціалізму до ринкової економіки необхідно віднести до ендогенних
еволюційних процесів світової економіки. Світовий глобальний ринок називають
економікою фінансового капіталу, але базисом глобалізації є грошовий капітал, а
інвестиційна функція являється його зміст [4, 5].
Розвиток ринків грошового капіталу на сьогоднішній день сягає найвищого ступеня
на фоні прискорення глобалізації світової економічної системи. На початку ХХ ст. базисом
ринкових відносин був промислово-торгівельний капітал з системою обігу по типу Т – Г – Т,
що обмежувало можливості зростання валютно-грошових та фінансових ринків. Стрімкий
розвиток ринків національного грошового капіталу у середині ХХ ст. відбувся на основі
виникнення нової системи інвестиційно-грошового обігу по типу Г – Т – Г. Наприкінці 70-х
рр. ХХ ст. світова економіка перейшла до режиму макроекономіки на основі фінансовогрошового обігу системи відкритих ринків. Важливою подією цього періоду є політизація та
бюджетування економіки на фоні об’єднання цінової та правової та соціальної трансакцій.
Ринок з розвинутою соціальною трансакцією характеризувався потребою в стратегічному
державному регулюванні. Але бюджетна економіка не мала достатнього обсягу фінансового
капіталу. Саме це стало причиною виникнення кризи 2007-2008 рр. [2, 5].
Світова економіка здійснює соціальний перехід, який передбачає поєднання
фінансового капіталу, стратегічного регулювання розвитку суспільства та збереження
цивілізації як головного принципу співіснування людства. У цьому контексті необхідно
зосередити увагу на визначенні «фінансовий капітал». Фінансовий капітал є формою
розширеного відтворення національного багатства, тобто умов і факторів життєвої системи,
яка властива даній цивілізації. Цивілізація являє собою складну системну єдність таких
компонентів як територія (землі), суспільна кооперація живої праці, що здійснюється на цій
землі; релігія, як духовної основи масової суспільної та індивідуальна свідомість. Саме таке
визначення цивілізації надає першочергового значення глобалізації, у частині визначення
механізмів вирівнювання ефективності національних економік в масштабах світової
економіки.
Таке сприйняття існування цивілізації як світовою спільнотою в цілому, так і на
національному рівні зокрема, викликає необхідність визначення механізмів підтримки
економічної та політичної локалізації, а також диверсифікованих економік певного ступеня.
Достатньо високий рівень розвитку світової економіки визначає необхідність зосередження
уваги не на вирівнюванні степенів ефективності національних економік, а на ринковій
взаємодії усіх суб’єктів ринку. Таким чином, головним принципом глобалізації є взаємодія
економік країн та необхідність формування нового типу стратегічного ринку, створеного на
основі формування світового фінансового капіталу. Стратегічний ринок нового типу має
замінити мережеву конструкцію світового ринку на вертикальну форму, що виражається
послідовністю відкритих ринків: фінансового ринку – грошового капіталу – виробничого
кластерного капіталу – соціального капіталу.
Основним призначенням стратегічного ринку фінансового капіталу є утворення
цілісної системи трансакцій (цінової, правової, соціальної та інформаційної). Ця система
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формує стратегічний інвестиційний квант, що вписується у структуру великого циклу
Кондрат’єва та залучає у виробництво внутрішні та міжнародні інвестиції. Перехід від
грошового глобального капіталу до фінансового можна вважати ендогенною еволюцією, що
буде реалізовуватися через механізм, на принципах ринкової самоорганізації та синергетики.
Але на даний момент наукова спільнота все ще пов’язує сучасну глобальну економіку з
технологічними аспектами індустріальною та постіндустріальної епохи [3,4,5]. Для
вирішення проблем слаборозвинутих економік до рівня ведучих недостатньо базування на
традиційних економічно-технологічних можливостях, а на факторах ментальності, специфіку
країни з огляду на спосіб життя і тільки у другу чергу – на особливостях виробництва.
Ускладненість адаптації економіки України у світовий економічний простір в умовах
глобалізації обумовлено часом, пов’язаним з періодом революцій та війн, закритості
економічної, соціальної та суспільної систем. Таким чином, потребує необхідності
врахування історичного фактору, який безпосередньо впливає на перебіг розвитку
економічної системи України. У цьому контексті важливими є здобутки Х. Мінскі, який
вивчає історичні типи ринків з акцентом на регуляторні властивості системи капіталів
властиві кожному з п’яти історичних типів економіки. Х. Мінскі та Ч. Уоленом було
визначено форми капіталу, які складають основу системи ринкового управління
макроекономікою [8].
Першою формою капіталу є комерційний капіталізм, який характеризується
використанням зовнішніх фінансів для торгівлі товарами, наявністю торгових банків. Другу
форму виражено у вигляді промислового капіталізму з домінуючим положенням
зовнішнього фінансування будівництва залізничної мережі, різними галузями промисловості.
Фінансовий капіталізм – третя форма, що виникла на межі ХІХ-ХХ ст. і проіснувала до
Великої американської депресії. В цей період фінансування використовувалося для
монополізації ринків. В період з кінця 30-х до початку 70-х років минулого століття
з’явилася індустріальна грошова економіка або період менеджерського капіталу, що
характеризувалася високим ступенем ліквідності балансів господарюючих суб’єктів [5,7,8].
Сучасна стадія – капіталізм грошових менеджерів, характеризується лідерством
інституційних інвесторів на фінансовому ринку. Управління фінансами переважно
здійснюється страховими компаніями, пенсійними фондами та фондами взаємного
страхування. Суттєвого значення набувають вклади державних інвестицій в інфраструктуру.
Нинішній період характеризується політизацією економіки та суспільства, а поділ економіки
на мікро- та макрорівні існує лише на ринковому рівні, що свідчить про створення єдиної
економічної, політичної та соціальної системи в рамках «ринок – держава». Новостворена
система являє собою складний суб’єкт: «людина – соціально-економічна система – держава –
соціум».
Сучасне суспільство функціонує з обмеженою суб’єктивною структурою, яка являє
собою соціально-економічну систему представлену громадським суспільством та державою.
Існуючі тенденції підтверджують розширення функцій держави за межі сучасного
політичного інституту, які ускладнюють її до рівня складної політичної, економічної,
соціально-культурної структури, характерної для системи «капітал – дохід». Ця система має
вигляд відтворювальної моделі, яку Євстєгнєєва називає подвійною економічною спіраллю
[5]. Дослідниками визначено, що її базисом є кругообіг грошового капіталу, який включає
послідовність ринків фінансового капіталу, грошового, кластерного та соціального
споживчого капіталів. Послідовність цих базисів формує кругообіг фінансового капіталу у
вигляді відкритої синергетичної системи ринків, а структура цього кругообігу утворює
стратегічну відтворювальну модель.
Наявність тісного зв’язку між складовими внутрішньої структури фінансового
капіталу виражається у можливості економіки нарощувати значні обсяги основного капіталу
та відповідного зростання розміру національного доходу, синергетичний ефект буде
виражатися економічним зростанням, що на думку Євстегнєєвої будуть мати наступні
властивості: елементарний період Т, який дорівнює 2
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з однаковим зростанням капіталу та

доходу, які вкладаються в межі періоду Т; великий цикл Кондрат’єва має 6-8 елементарних
періодом Т; капіталомісткість ВВП дорівнює 1; норма накопичення в національному доході
наближається до стабільності. Це свідчить про становлення стратегічного ринку з широким
використанням міжнародних інвестицій [2, 5].
В умовах ускладнення ринку важливе значення набуває феномен інтеграції, яка
формує ефективну структуру виробничих факторів, що значно спрощує її та виступає
стратегічним орієнтиром структурних перетворень. Особливістю зовнішньоекономічного
середовища України є відсутність відповідності зовнішньоекономічних інститутів, що є
основою глобалізації економіки. Зокрема, це стосується значного впливу державних
інституцій на обсяги потоків товарів (експорту та імпорту), капіталів, що виражається в
неефективному державно-монополістичному регулюванні, яке коливається від жорсткого
протекціонізму до необґрунтованої лібералізації.
Відсутність системного характеру геоекономічного підходу у формуванні структурної
політики унеможливлює повноцінну участь України у формуванні нового економічного типу
світової економічної моделі, що базується на принципах синергії та компліментарності.
Основою нової моделі економічної системи України має стати формування бази принципів
розбудови економіки нового типу.
Таким чином, цілі та пріоритети структурних трансформацій економіки України
мають відповідати основним завданням економічного розвитку та полягати у створенні нової
виробничої бази, що має сформуватися на використанні нової відтворювальної моделі
розвитку; досягненнях високого рівня науково-технічного прогресу, що мають
супроводжуватися згортанням застарілого структурно неефективного виробництва.
Раціональною та ефективною можна вважати структуру, яка забезпечує національну безпеку
державу за умови наявності ресурсного потенціалу, шляхом задоволення внутрішніх потреб,
соціальній спрямованості виробництва, енергетичній незалежності країни.
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МЕТОДИЧНІ ЗАСАДИ ІДЕНТИФІКАЦІЇ ТА ОЦІНЮВАННЯ РИЗИКІВ
НАФТОГАЗОВИДОБУВНИХ ПІДПРИЄМСТВ
Suitability of risk-controlling system implementation at oil and gas complex enterprises is proved and
conditions of ensuring effective functioning of such system are defined. The risks typology of the oil and gas extraction
enterprises (according to business processes) is developed. Risk analysis and estimation methods, which are used at oil
and gas extraction enterprises, are considered. The main specific features of the oil and gas industry that must be
considered at the innovative projects implementation are defined.
Key words: risk, risk factors, risk assessment, system of risk management, risk-controlling.
Обґрунтовано доцільність впровадження системи ризик-контролінгу на підприємствах
нафтогазового комплексу та визначено умови забезпечення ефективного функціонування такої системи.
Розроблена типологія ризиків нафтогазовидобувних підприємств за бізнес-процесами. Розглянуто методи
аналізу та оцінки ризиків нафтогазовидобувних підприємств. Визначено основні специфічні риси нафтової і
газової промисловості, які необхідно враховувати при реалізації інноваційних проектів.
Ключові слова: ризик, чинники ризику, оцінка ризику, система управління ризиками, ризик-контролінг.

Діяльність нафтогазовидобувних підприємств пов'язана зі значним рівнем ризику. Під
ризиком розуміється вимірна ймовірність недоотримання доходів або появи додаткових
витрат у результаті реалізації управлінських рішень, які не принесли очікуваного результату
[1].
Згідно з останніми дослідженнями у діяльності видобувних, обробних підприємств, а
також підприємств з виробництва та розподілення електроенергії, газу та води були виявлені
чинники, що перешкоджають ефективній операційній діяльності та активізації інноваційної
діяльності:
1. Економічні фактори, такі, як: нестача власних коштів (35,4% організацій, які брали
участь в оцінці, у 2012 р.); висока вартість нововведень (23,8%); недостатня фінансова
підтримка з боку держави (18,4%); високий економічний ризик (14%);
2. Внутрішні чинники: низький інноваційний потенціал організації (11,4%);
недостатність кваліфікованого персоналу (7,5%); брак інформації про нові технології (4,1%).
3. Інші фактори: невизначеність економічної вигоди від використання
інтелектуальної власності (6,2%); недосконалість законодавчих та нормативно-правових
документів (5,9%); нерозвиненість інноваційної інфраструктури (4,4%).
Ризики, з якими підприємство стикається при здійсненні операційної та інноваційної
діяльності, можуть бути обумовлені як макропараметрами, пов'язаними зі зміною ринкових
показників або політичною ситуацією, так і внутрішніми особливостями підприємства:
організаційною структурою, технологією виробництва і т.д. Ризики в умовах реальних
проектів можуть бути тісно пов'язані з іншими видами ризиків, що викликає складність їх
оцінки.
Управління стійким розвитком нафтогазовидобувного підприємства потребує
організації процесів управління ризиками. З огляду на недостатню координованість процесів
формування інформаційної бази, аналізу, планування та контролю ризиків, виникає
необхідність впровадження системи ризик-контролінгу, що дасть змогу зменшити вплив
небажаних ризиків на діяльність підприємства.
Процедура формування системи ризик-контролінгу повинна включати наступні етапи
[2, с. 95]: 1) ідентифікацію ризиків; 2) оцінювання та аналіз ризиків; 3) підготовку звітності
та прийняття рішень щодо ризиків; 4) контроль та оптимізацію.
Від ступеня дотримання принципу повноти та достовірності в процесі ідентифікації
ризиків нафтогазовидобувного підприємства залежить адекватність сформованої моделі
ризик-контролінгу. Доцільним, у даному випадку, вважаємо дослідження питання
класифікації ризиків нафтогазовидобувного підприємства за різними ознаками з метою
формування карти ризиків.
За сферою виникнення ризики нафтогазовидобувного підприємства можна поділи на
внутрішні та зовнішні. За рівнем повторюваності вони поділяються на систематичні та
несистематичні (специфічні). Під систематичними розуміють ті ризики, які постійно
повторюються, вони зумовлені дією факторів, що є спільними для всіх підприємств. Під
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несистематичними – ті ризики, які зумовлені дією специфічних факторів, що повністю
залежать від галузі діяльності самого підприємства.
Згідно з [3, с. 3-4], до зовнішніх систематичних ризиків можна віднести наступні: 1)
кредитний ризик; 2) ринковий (комерційний) ризик; 3) валютний ризик; 4) політичний ризик;
5) конкурентний ризик (під ним автор розуміє «можливість появи ефективних замінників
енергоресурсів, наприклад сонячної або атомної енергії, енергії вітру»); 6) законодавчий
ризик (нестабільність економічного, насамперед податкового законодавства, зокрема зміна
ставок податків, за якими у компаніях нафтогазової галузі виникають податкові
зобов’язання); 7) зовнішньоекономічний ризик; 8) форс-мажорний ризик. Відповідно, до
несистематичних ризиків внутрішнього середовища входять такі чотири види ризиків: 1)
технічний ризик; 2) інституціональний ризик; 3) маркетинговий ризик; 4) фінансовий ризик.
Серед ризиків, які виникають у внутрішньому середовищі нафтогазовидобувного
підприємства, можна виділити ті, які необхідно ідентифікувати на рівні підприємства. Саме
ці ризики визначають відмінні особливості функціонування підприємств нафтогазової галузі
від інших суб’єктів господарювання. До таких ризиків [3, с. 4-5] належать: 1) виробничотехнологічний ризик; 2) екологічний ризик; 3) геологічний ризик; 4) природний ризик.

Рис. 1. Класифікація специфічних внутрішніх ризиків нафтогазовидобувного
підприємства за бізнес-процесами [розроблено автором на основі [3, 4, 5]]
Запропонована типологія ризиків нафтогазовидобувного підприємства за бізнеспроцесами забезпечить повноту їх врахування при ризик-плануванні. На основі аналізу
джерел, що присвячені дослідженню питання ризиків нафтогазовидобувного підприємства та
методичним основам, підходам до їх оцінки, можна стверджувати, що істотним засобом
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зменшення впливу ризиків є запровадження інноваційно-інвестиційних проектів у найбільш
проблемних напрямках діяльності. Проте при цьому необхідно враховувати, що найбільш
істотними специфічними рисами нафтової і газової промисловості, які необхідно
враховувати під час аналізу ефективності інвестиційних проектів та здійснення оцінки
ризику, є:
1) велика залежність результатів і витрат від природних умов;
2) висока капіталомісткість і значна тривалість проектів. Тривалість інвестиційних
проектів у нафтогазовому комплексі може становити більше 10 років. Крім того, подібні
проекти вимагають значних капіталовкладень, у тому числі при створенні відповідної
інфраструктури;
3) імовірнісний характер більшості техніко-економічних показників розробки
нафтових і газових родовищ;
4) державний контроль за діяльністю нафтогазових компаній. З одного боку, цей
фактор підвищує інвестиційні ризики через необхідність урахування можливих дій держави,
з іншого – знижує ризик невизначеності розвитку в кризових ситуаціях.
Для формування ефективної системи ризик-контролінгу нафтогазовидобувного
підприємства необхідно розробити та застосувати адекватну систему кількісної оцінки
ризикової складової з урахуванням невизначеності бізнес-процесів, що відбуваються на
підприємствах.
У світовій практиці використовуються різні методи кількісної оцінки ризиків
інноваційних проектів [6]:
1. Метод коригування ставки дисконту на величину ставки премії за ризик. При
оцінці ефективності інноваційного проекту з урахуванням чинника невизначеності та ризику
виходять з класифікації окремих факторів ризику і включають кожен із них у сумарну
величину премії за ризик. За оцінкою деяких авторів, для нафтогазового сектору в більшості
випадків премія за ризик буде становити від 2,0 до 10,0% [7].
2. Метод точки беззбитковості. При використанні даного методу ступінь стійкості
інноваційного проекту по відношенню до різних сценаріїв розвитку умов реалізації проекту
характеризується граничними показниками беззбитковості. Вони визначаються за основними
техніко-економічними показниками інноваційного проекту.
3. Метод сценаріїв. За проектом розраховуються грошові потоки за трьома
сценаріями, кожному сценарію присвоюється ймовірність їх реалізації, за кожним сценарієм
розраховуються показники чистого дисконтованого доходу (ЧДД), розраховується середнє
очікуване значення ЧДД проекту, яке є математичним очікуванням ЧДД за трьома
сценаріями, зваженим за присвоєними ймовірностями, розраховуються середнє квадратичне
відхилення ЧДД і коефіцієнт варіації. Основним критеріальним показником економічної
ефективності проекту в умовах невизначеності і ризику є математичне очікування ЧДД.
4. Метод аналізу чутливості. Дає точнішу оцінку того, як зміниться ефективність
інноваційного проекту при зміні одного з параметрів проекту. Чим тісніша ця залежність,
тим вищий ризик реалізації проекту. Проект вважається стійким, якщо одночасний вплив
двох-трьох варійованих параметрів не призводить до значного погіршення параметрів його
ефективності.
5. Метод імітаційного моделювання. Застосовується за результатами методу сценаріїв
і вважається методикою оцінки ризику проектів, згідно з якою ймовірність майбутньої
інвестиційної події моделюється для отримання оціночних рівнів прибутковості і ризику.
6. Метод інтервальної невизначеності. Формуються декілька сценаріїв реалізації
проекту, за кожним сценарієм визначається узагальнюючий показник ЧДД. Про ймовірності
реалізації сценаріїв нічого не відомо. Необхідно оцінити ефективність реалізації проекту в
умовах інтервальної невизначеності, коли ЧДД може приймати будь-які значення в межах
від мінімуму до максимуму. На основі результатів аналізу складаються сценарії реалізації
інноваційного проекту, даються оцінки результатів з урахуванням ймовірностей їх
досягнення.
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Метою зниження ризиків є зменшення невизначеності у зовнішньому і внутрішньому
середовищі. Для цього, з одного боку, необхідно підвищувати точність прогнозів факторів
ризику, з іншого – застосовувати економічні та організаційні методи зниження ризиків [6].
Точність прогнозування здійснюється на основі: вдосконалення інформаційного
забезпечення управління ризиками; використання декількох методів оцінки ризику;
вдосконалення організації робіт з управління ризиками та ін.
Прогнозування ризику дає змогу мінімізувати вплив ризику на діяльність
підприємства. Зниження ризиків може бути досягнуто за рахунок ретельного відбору
проектів. Оптимізація ризиків на даному етапі характеризується порівняно невисокими
витратами і значним потенційним ефектом [8]. Крім того, важливим засобом зниження
ризиків є диверсифікація портфеля інновацій, яка може призвести до значного скорочення
індивідуальних ризиків, пов'язаних з галузевими особливостями і специфікою конкретного
підприємства.
При виявленні ризиків необхідно визначити причини та час їх можливого
виникнення у ході реалізації проекту та відповідні наслідки.
Заходи з управління ризиками повинні бути ефективними з економічної точки зору,
тобто витрати здійснені на аналіз та зниження ризику повинні бути менші, ніж збільшення
доходу підприємства від реалізації цих управлінських рішень. На основі оцінки потенціалу,
рівня інноваційної активності ризиків та обліку ресурсних обмежень формуються стратегічні
альтернативи інноваційного розвитку організації, тобто визначається набір варіантів
інноваційного розвитку.
Важливим аспектом, який необхідно враховувати при формуванні системи ризикконтролінгу, є система ресурсного забезпечення інноваційних проектів. Правильний вибір
структури джерел фінансування дає змогу значно скоротити фінансові ризики реалізації
інноваційних проектів. Джерелами фінансування при цьому можуть виступати: державне
фінансування всіх рівнів (в тому числі пряме і непряме), включаючи фінансування з
бюджетних і позабюджетних фондів; боргове фінансування шляхом комерційного
кредитування, облігаційне фінансування; часткове фінансування (у тому числі пайове,
акціонерне та венчурне); самофінансування (у тому числі за рахунок чистого прибутку і
амортизаційних відрахувань); проектне фінансування; лізинг (оперативний і фінансовий);
контрактне фінансування та ін.
Згідно з даними статистичного обліку, в Україні основним джерелом фінансування
інноваційної діяльності виступають власні кошти організацій (для видобувних, обробних
виробництв, а також виробництва та розподілення електроенергії, газу та води – 69,1% у
2012 р.).
У випадку якщо компанія здійснює фінансування інноваційної діяльності як за
рахунок власних коштів, так і за рахунок залученого капіталу, визначається середньозважена
ціна капіталу як середньозважена величина вартості використання цих джерел.
Середньозважена ціна капіталу компанії визначає нижню межу прибутковості інноваційного
проекту, тобто норму прибутку на інновацію.
Варто зазначити, що управління ризиками операційної та інноваційної діяльності
нафтогазовидобувних підприємств має носити системний характер, який передбачає
дослідження сукупності можливих видів ризиків з урахуванням їх взаємозв'язку. Система
ризик-контролінгу повинна відрізнятися гнучкістю, можливістю досить швидко
адаптуватися до мінливих умов як зовнішньої, так і внутрішнього середовища [9]. При цьому
особливу увагу необхідно приділити побудові системи зворотного зв'язку. Система ризикконтролінгу повинна відрізнятися високим ступенем ефективності, що дозволяє досягти
найбільш оптимального співвідношення витрат на реалізацію заходів з управління ризиками
та отриманих результатів.
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THE INVESTMENT COMPONENT OF THE CYCLIC ECONOMIC
DEVELOPMENT
The article says about the sources of origin of the economic cycle. The main role of investment as a tool for the
implementation of innovations that increases the growth rate of the economy on the upward trend of the economic cycle
is grounded. Also, the role of investment as a tool for divestiture on the downward trend of the economic cycle is
justified.
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Statement of the problem. The current stage of the global economy development is
accompanied by the permanent transformation of economic relations, dislocation of the
development centers and peripherals. Also accompanied by a reduction in labor costs and time to
obtain information on financial transactions. All of this creates a huge opportunity, on the one hand
and the enormous risks that are transformed into a negative impact on economy, on the other hand.
The question of cyclical nature of economic development, identification sources of the economic
cycle origin and the timely prediction of the probable direction of expansions has the particular
relevance in the modern world for several reasons. Firstly, due to the fact that globalization has a
huge impact on all levels of the global economic system. Thus, the questions raise whether it was a
rational trend of development of the world economy when the global economy has stepped on the
path of globalization? Whether the negative consequences from the effects of globalization are
justified for the world economy? And what will be the further development of the world economy?
Secondly, the issue gained particular relevance due to the fact that agents at all levels of the global
economy have to develop under the influence of the factors of the economic environment, in which
they operate. Thus, the cyclical nature of the global economy has an impact not only at the
macroeconomic level, but also at the level of individual entities. A timely identification of the
economic cycle origin, as well as the prediction of its further extension would allow to develop and
implement the effective mechanisms of adaptation to the modern business cycle of the global
economy. That will allow to overcome the period of crisis with the least losses and make it possible
to use the impact factors on upward phases of economic revival with the greatest efficiency.
The recent research and publications. The works of many scientists of the all over world
are devoted to the study of the economy cycles. The most famous are the works of E. Atkinson, W.
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Jevons, J. Galbraith, K. Juglar, J. Keynes, N. Kondratyev, S. Smith, W. Leontief, K. Marx, W.
Mitchell, Paul Samuelson, J. Stiglitz, M. Tugan-Baranovsky, E. Hansen, J. Hicks, J Schumpeter, M.
Friedman. Among modern Russian and Ukrainian scientists should highlight the work of A.
Belchuk, S. Vygotsky, V. Kudrov G., J. Pevsner, M. Sazhin, Stolyarchuk J. etc.
Unsolved problem. To explain the saltatory nature of the ups and downs of the economy
based on one theory impossible. The existence of a set of theories that describe the cyclical nature
of the economy points to a wide variety of reasons of the formation of the cyclical nature of the
economy and the unique environment in which these cycles formed and developed in particular
period of time. Therefore, at the present stage of economic development and economic science
development, there is a controversial question of the sources of economic cycle origin and of the
mechanism of its development. Also the role of investment in the cyclical development of the
economy is not defined.
The aim of this study is to determine the role of investment in the process of birth and
development of the global economic cycles.
The results of study. The cyclical nature of the global economic system is not doubtful.
The Leading Scientific Schools of the world recognize this fact and they are looking for the sources
and dissemination of economic cycles on the permanent base. They develop methods of assessment
and identification of economic cycles. Scientists improve the approaches to predict the further
development of economic cycles, etc. Most researchers dated the first economic crisis due to the
cyclical nature of the capitalist economy as of 1825. With the spread of the capitalist type of
economic relations the European countries and the United States, which subsequently underwent
crisis in 1847-1848, were involved in the cyclical type of economy. Scientists of the classical school
of political economy have noticed certain regularity in the events described above. And for the first
time in the history they have put forward the idea that crises are not accidental and they have certain
causes. With the transformation of economic relations due to the changes in the mode of production
of commodities and money circulation, the approaches of determining the root causes of economic
cycles changed too.
Currently, there are three basic concepts that define the nature and causes of the cyclical
development of the economy:
1. The Investment theory of economic cycles - the primary cause of economic cycles,
according to scientists who hold to this theory (E. Hansen, etc.), is the dynamics of investment.
Investments in a certain period of time become cumulative. The constantly increasing demand leads
to increased investment. However, there comes a time when the ever-increasing volumes of
production and sales are faced limited demand and the economic growth gives way to a phase of
economic recession [1].
2. The «innovation wave» theory – the proponents of this theory
(J.
Schumpeter, etc) believe that using of innovations gives impetus to the long-term economic growth.
But these innovations are faced with market saturation and the shortage of resources, which are
used for this type of production. In this regard, the growth is gradually moving into a phase of
recession. Search of the new technological ideas is started since the recession of the economy
occurs. When a new kind of innovation will be invented (to offer the market), the new innovations
will replace the previous, and it will give new impetus to the growth of the economy. That will
determine transition to a new cycle of economic development [2].
3. The monetary theory of economic cycles - representatives of monetarist school (L. Mises,
F. Hayek, K. Wicksell, etc.) believe that the economic cycle is based on expansion and contraction
of the money supply [3, 4, 5].
N.D. Kondratiev showed that since the industrial revolution in England, there are large
economic cycles in the world economy, the duration of which is 40-60 years. N.D. Kondratiev laid
the foundation for the theory of the big waves. According to the scientist, a powerful impetus to the
development of the economic conjuncture and economic growth gives the revolution in technology,
which leads to a radical change in the process of production [4].
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Based on the theory of Nikolai Kondratieff, Joseph Schumpeter created a theory of
innovation. According to his theory, the implementation of innovation in a particular area of the
economy leads to a widening gap in the rate of profit in the hands of innovators and the rate of
profit in the rest of the economy. This leads to an intense process of accumulation capital
investment in economic areas where innovations are implemented [2].
B. Klinov has deepened the analysis of the effect of STP on the dynamics of economic
growth. And he also justified the accumulation and disposal of scientific and technical potential as
the underlying causes of the cyclical nature of economic development [6].
According to the scientist, accumulation of scientific and technical potential occurs from the
time when the implemented innovations have already exhausted its potential. At this stage of
development the productivity is rapidly declining, when economic growth is achieved due to
increasing resources and labor. During this period the search for new technical solutions that will
dramatically change and improve performance begins.
The consumption of scientific and technical potential is related to the rise in the rate of
investment in fixed assets, i.e. it is increasing the share of GDP that goes to fixed capital formation.

Scientific and
technological
development
cycle

Global economic
cycle

t

t
Chart. 1. The correlation of the economic cycle and the cycle of scientific and technological
development
Thus, the GDP growth rate can be expressed as [6]:
t=

100

(1)

Δ – the rate of growth in percent;
t – the reporting period;
(t – 1) – the previous period;
GDP – the gross domestic product;
VA – the added value;
CF – the capital investments;
– the return on capital investments;
– the share of capital investments in GDP.
According to my point of view, the implementation of innovation or more global process,
which is a change in the method of production, is the source or the momentum for further growth.
However in order to realize this momentum in the real economy, there should be the tools that will
be able to provide the introduction of innovative developments.
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Most scientists tat is studying the problem of economic dynamics believe that the core of the
cycle is in a stage of crisis and they are working on the problem of mitigation of the crisis
consequences. Moreover, the policy of counter-cyclical regulation aimed at reducing the phase of
recession and elongation phase of economic growth, which is reflected in the dynamics of economic
development over the past 60 years.
However if there wasn’t a breaking moment from rising trend cycle to the down one, there
wasn’t the cycle itself.
Therefore, we believe that two key points determine the economic cycle:
 Factor of the momentum that causes the change of economy direction from the downward to
upward trend;
 Factor of braking, which determines the change of economic development from the upward
to downward trend.
This reasons, which cause these fractures in the trend of economic dynamics, determines the
cyclical nature of the economy.
In my opinion, the process of accumulation and realization of scientific and technical
potential (namely, global discovery, such as the steam engine, electricity, nuclear energy,
information technology, and bioengineering) has a key influence on economic dynamics, creating a
strong impetus for economic growth. First of all, because of the growth of labor productivity, cost
reduction, etc. These innovations stimulate entrepreneurs (economic agents) to invest in the
industries in which these innovations are being introduced and thereby generate a multiplier effect
in the economy.
However, scientific discoveries were not always commercial in nature. Scientists that have
developed new technologies have acted not as economic agents seeking to maximize profits, and
they not sought to achieve the momentum in the economy.
To say that scientific discoveries are the sole cause of the cyclical development of the
economy is not correct, for several reasons:
 the scientific discoveries may be spontaneous (non-commercial);
 the scientific discovery in itself does not create economic growth;
 scientific discovery should be implemented to life in order to create momentum in the
economy;
 there also must be capital, which will cover the cost of implementation the scientific
discovery.
The following conditions should be met in order to realize scientific discovery in the economy
that will resulting in the impetus to the new economic cycle:
 the economic agents have to understand that these innovations provide a high rate of capital
return on invested capital due to the increasing capacity of production, reducing production
costs, etc.;
 the economy should contain the necessary amount of investment capital in order to ensure
the implementation of innovations.
The first condition is fulfilled due to the selection of ideas and scientific research on the
conformity of economic efficiency and capacity. On the first step the developed innovations put into
operation on a small number of venture companies. And only innovations that really showed a high
result of the economic effect could attract the attention of a large number of investors.
Thus, investments serve as a tool through which the innovations are implemented in the real
economy. As a result the growth of investments leads to a multiplier effect in the economy, which
causes movement of the economy on the upward trend (Chart 2).
Savings that are formed at all levels of economic systems (from the household level to the
level of the global economic system) are the source of the investment capital. Savings generated
through allocation a portion of current income, which economic agents sent to the consumption in
the current period and a portion that they save. Thus, postponing the consumption to the subsequent
periods. This correlation can be expressed in such a way:
Sn = Yn – Pn,
(2),
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Chart. 2. The role of investment in the development of the economic cycle
Sn – amount of savings that have been generated in the n-th period;
Yn – the total amount of revenue that has been received in the n-th period;
Pn- the amount of money that have been spent on consumption in the n-th period.
The most significant amount of savings generated in the period, when the income is much
higher than the current needs of economic agents. That is, when the performance is maximum and
production costs are minimum. The declining in income leads to a reduction in the amount of
savings. Thus, the investment capital that can be directed to the implementation of innovations is
formed when the income of the current period is shared to consumption and saving.
J. Keynes substantiates correlation of growth of investments that are invested in the
economy with an increase in total revenue. In turn, when the total revenue increases the aggregate
savings increase too, which are the basis of investment capital for subsequent periods. J. Keynes
described this correlation as a formula, which is known as the investment multiplier:
Q=
(3),
Q – investment multiplier;
– the national income increment;
– the real investment increment.
Thus, the economy could be on the upward wave indefinitely if there were no factors which
carry a braking effect. That factor is the rate of return on invested capital, which has steadily
decreased with an increase in production costs. The largest share of production costs accounted for:

material costs;
labor costs.
At the initial stage of implementation of innovations, the resources that are used in this type
of production, had not previously been involved in the production at all or had been involved in a
small volume, that caused their cheapness. When the production process is no longer an innovation
but rather becomes a mass this type of resources are widely used, which leads to a high demand for
these resources, and as a result leads to their scarcity. Ultimately, this leads to increase in the cost of
resources and has an impact on the level of production costs and the rate of return on capital.
Considering the role of investment in the downward trend of the economic cycle, it should
be noted that the economic agents, commensurate increased risk and a declining rate of return on
invested capital are not willing to invest. Thus, reducing of investment in the economy lead to a
reverse multiplier effect: rate of earnings reduction ahead of the reduction rate of investment in the
economy.
Conclusion. The cyclical nature of economic development due to the presence of an
impetus at the stage of formation of a new economic cycle and the availability factor of inhibition,
which defines the turning point from an upward to a downward trend. The source of economic
growth is innovation (scientific discoveries) that reduce the cost of production and increase the
return on invested capital. Investments are an instrument of implementation of scientific discoveries
(which later become innovation), providing a multiplier effect at the stage of growth of the
economy. The factor of braking become apparent through deficit and the high cost of resources used
in the production, that is typical for the particular economic cycle. This causes the growth of
production costs, reduction of the rate of return on invested capital, and as a consequence of the
outflow of investments.
In our opinion, investment plays a key role in the formation and development of the
economic cycle, as in the stage of implementation of innovation the investment cause the
acceleration of the growth rate, but on a downward wave - "feed" the decline in economic
indicators. In this regard, there is interaction between investment and cyclical nature of the
economy is especially important and requires further investigation to determine the level of
correlation part in these processes.
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На сегодняшний день, конкурентные преимущества производителя определяются тем,
насколько обеспечена реакция на новые потребности рынка и скорейшее внедрение новинок.
Сегодня залогом успеха является скорость разработки, производства и выведения нового
товара на рынок [1, с.114]. В связи с этим основными принципами маркетинга инноваций
является:
- ориентация на природу потребительского поведения;
- ориентация на долговременную перспективу, т.е. адаптивность;
- ориентация на конечный практический результат.
Расширение сферы применения традиционного маркетинга и включение в круг своего
рассмотрения различных аспектов деятельности и прежде всего новаций привели к
выделению такого направления как – маркетинг инноваций. Маркетинг инноваций – система
мероприятий направленных на исследование и продвижение инновационного продукта на
рынок.
Одной из задач маркетинга инноваций является формирование среды (инновационная
среда), которая бы воспроизводила и осуществляла целенаправленный поиск, подготовку и
реализацию нововведений. Особенности маркетинга инноваций имеют множество аспектов,
в том числе зависящих от стратегий, присущих рынку [2, с.34]. Например, в Украине
инновационному рынку присуще «проталкивание нового продукта», следовательно, должны
быть применены методы поиска сфер использования новинок. Это процесс творческий,
имеющий слабую структуру.
Здесь могут быть применены следующие действия:
- «мозговой штурм»;
- фронтирование;
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- бенчмаркинг (метод аналогов);
- широкий поиск по отраслям для ввода продукта;
- анализ систем бизнеса в профильных отраслях и прочее.
Для повышения шансов коммерческой успешности нового вида продукта (еще до
ввода его на рынок) на стадии разработки должно проходить интенсивное тестирование и
исследования. Предположительно это могут быть следующие направления:
- для проверки концепции нового вида продукта проводят концептуальное
тестирование;
- после лабораторного альфа-теста, проводится бета-тестирование, или иначе –
полевая проверка новинки;
- для проверки плана ввода нового вида продукта на рынок и реакции на него
потребителей проводится пробный маркетинг (тестирование рынка).
К сожалению, отечественные разработчики и компании не пользуются данным
инструментарием, но элементарное изучение мнения потребителей о новом виде продукта
необходимо, поскольку снижает коммерческие риски. Особенности маркетинга инноваций в
данном случае состоят в том, что необходимо использовать разнообразные, зачастую
нестандартные методы. Например, вовлечение потребителей в создание нового вида
продукта, раннее знакомство с новинкой, наблюдение и тому подобные.
Необходимость совершенствования маркетинговой деятельности обуславливается
разными обстоятельствами, в частности, и тем, что спрос становится гораздо избирательнее.
Перед организациями стоит задача раскрыть весь свой потенциал, кардинально преобразовав
маркетинг, повысив эффективность и динамичность работы, одновременно снизив ее
сложность и затратность.
В процессе разработки маркетинговой стратегии должны учитываться
принципиальные характерные особенности деятельности и развития организаций,
специфические требования менеджмента, маркетинга и логистики. По нашему мнению,
целесообразно выделить отдельную группу предприятий, для которой можно использовать
схожую маркетинговую стратегию, учитывающую тенденции в изменении спроса и
предпочтений потребителей. В эту группу следует объединять организации, работающие в
инновационных отраслях и осваивающие производство инновационных продуктов. В
настоящее время эти организации в своей деятельности сталкиваются с идентичными
проблемами в области маркетинга [3, с.276]:
- необходимость быстрого получения подробной и достоверной информации о
желаниях потребителей, их требованиях к инновационному продукту с целью точного
позиционирования продукции на рынке;
- определение цены, по которой будет осуществляться возможная реализация новой
продукции;
- потребность в выделении наиболее важных функциональных характеристик и
свойств продукта для потребителей;
- достоверное установление цены при продвижении продукта на новые рынки.
При разработке маркетинговой стратегии таким предприятиям, целесообразно
использовать отдельные элементы системной инновации модели «сообщества» или модели
«диктатуры потребителя», формирующей у его членов «партнерское сознание». Им следует
внести изменения в сложившуюся бизнес-модель «цепочки ценностей» с приоритетом
производителя.
Маркетинговая стратегия должна предполагать доминирование потребителей в
принятии решений. Изменения в первую очередь должны касаться таких аспектов
маркетинговой деятельности, как формирование структуры производимой продукции,
определение мест реализации продукции, выбор системы ценообразования, рекламы,
методов продвижения продукции. Подобная реорганизация системы маркетинга позволит
предприятиям использовать положительные черты бизнес-модели «сообщества»,
центральную роль в которой играет потребитель.
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Маркетинговые стратегии, использующие бизнес-модели, ориентированные на
инициативу потребителя, будут наиболее эффективны для продвижения инновационного
товара от производителя к потребителю. Возможности быстрого использования большого
количества различных источников информации позволят потребителям сократить средства и
время, а производителям эффективнее развивать свою деятельность.
В современных условиях, иногда, для инновационных продуктов целесообразно
использовать схему бесплатного или условно бесплатного распространения товара или
услуги. Маркетинговая стратегия, ориентированная на потребителя, позволит совершать
покупки в удобном для покупателя месте и в удобное время, то есть решения по какой цене,
где и когда приобретать товар будут приниматься уже не производителями, а потребителями.
При этом расширяются география сделок и временной диапазон как для потребителей, так и
для производителей, снижаются затраты на содержание мест сбыта продукции.
Непременным условием реализации маркетинга инновационных продуктов является
необходимость изменения системы ценообразования. Для решения этой задачи
целесообразно использовать экономическую концепцию «price down–cost down», которая
базируется на прогрессивном методе целевого стратегического управления затратами
(таргет-костинг). Таргет-костинг особенно актуален при производстве инновационных
продуктов, когда осуществляется выпуск принципиально новых по качеству и доступных по
цене изделий. Цена продукции, в данном случае, не должна превышать рыночную [4, с.287],
при этом меняется традиционная последовательность определения цены на товар.
Первоначально, выявляется рыночная цена товара, планируется желаемый размер
прибыли и только потом определяется максимально допустимый размер себестоимости.
Несомненно, качественные характеристики продукции должны удовлетворять требованиям
рынка. Рыночная цена товара выявляется путем маркетинговых исследований, в том числе с
помощью позиционирования продукции на рынке. При этом, цена формируется рынком в
целом с активным участием в данном процессе потребителей [5, с.137].
Если таргет-костинг будет сочетаться с элементами системы бизнес-модели
«сообщества», то предприятия, желающие продать свою продукцию, получат широкую
возможность общаться с покупателями своей продукции в сети, учитывая требования к
качеству продукции, ее цене, рекламируя товар с помощью потребителей. Использование
системы таргет-костинга приводит к снижению затрат времени и денежных средств, потому
что в традиционных системах маркетинга себестоимость и цена продукции определяются
только на последнем этапе разработки новой продукции и если цена получается выше
рыночной, то процесс проектирования необходимо начинать сначала.
Сокращение бюджетов на продвижение товаров, связанное с кризисом, вынуждает
маркетинговые службы организаций более профессионально подходить к выбору каналов и
способов коммуникаций, просчитывая их эффективность.
Маркетинговая стратегия должна предусматривать использование таких новых
каналов продвижения, как социальные медиа. Продвижение товара в социальных сетях
обходится дешевле и оказывается более эффективным. Следует использовать и еще одну
маркетинговую возможность – продвижение товара при помощи мобильной рекламы,
способной довести до сведения потребителей именно ту информацию, которая их
заинтересует. Маркетинговая стратегия будет включать не только новые решения в сфере
рекламы товара, но и смещение фокуса к снижению затрат на рекламу и повышению ее
эффективности.
Реорганизация маркетинговой стратегии должна обеспечивать прохождение
инновационных товаров через все стадии производства и реализации максимально быстро,
что также снизит издержки. Это особенно важно для инновационных товаров, которые
непременно столкнутся с конкуренцией [6, с.24].
Таким образом, проверенные нами исследования показали, что если организации при
разработке новых продуктов не меняют процессы, структуры и систему маркетинга, то
наблюдается тенденция снижения прибыли на каждую вложенную единицу стоимости
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инноваций. При изменении маркетинговой стратегии необходимо учитывать, что каждая
организация имеет собственную кривую инноваций. Маркетинговая стратегия должна
способствовать росту кривой инноваций, что позволит ускорить разработку новых продуктов
при меньших затратах. Это предполагает планирование отделом маркетинга кривой
инноваций как для организации в целом, так и, возможно, для каждого бизнесподразделения.
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МІСЦЕ МЕДІАПЛАНУВАННЯ У СТРУКТУРІ РЕКЛАМНОЇ КАМПАНІЇ
The article says about the role of media planning in advertising campaign. Special attention is paid to media
plan as an important part in the structure of marketing plan. Five stages of media plan are examined. The author
stresses the role of determining the quantitative and qualitative indicators of media planning. As a conclusion, the the
role of media planning in increasing of advertising efficiency are underlined.
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У статті йдеться про роль медіапланування в рекламній кампанії. Особлива увага приділяється
медіаплану як важливій частині в структурі маркетингового плану. Розглядається п'ять етапів медіаплану.
Автор підкреслює роль визначення кількісних і якісних показників медіапланування. У висновку підкреслюється
роль медіапланування в підвищенні ефективності рекламної кампанії.
Ключові слова: рекламна кампанія, медіапланування, ефективність.

Реклама в сучасних умовах є одним з найважливіших елементів маркетингових
комунікацій. Це пояснюється тим, що комерційний успіх підприємства значною мірою
залежить від того, наскільки ефективною буде рекламна кампанія. Визначальну роль у
підвищенні ефективності реклами відіграє медіапланування. Адже правильний вибір засобів
передачі рекламного звернення дозволяє охопити максимальну кількість аудиторії,
мінімізуючи при цьому рекламний бюджет. Рекламний ринок на даний момент зазнає
суттєвих змін, що зумовлено, в першу чергу, динамічним розвитком інформаційних
технологій. Це спонукає сучасні підприємства використовувати нові можливості медіаринку
при плануванні рекламної кампанії. Останнє є неможливим без активного застосування
інструментів медіапланування.
Вищезазначене і зумовило актуальність нашого дослідження, метою якого є
визначення місця медіапланування в структурі рекламної кампанії та його ролі у підвищенні
її ефективності. Серед основних завдань, спрямованих на досягнення мети, можна
виокремити:
 з'ясування місця медіапланування в структурі рекламної кампанії;
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 аналіз структури медіаплану та визначення проблем, пов’язаних з його ефективною
реалізацією;
 окреслення параметрів медіапланування, визначення яких дозволяє підвищити
ефективність рекламної кампанії.
Об'єктом дослідження є процес медіапланування як один із складників рекламної кампанії.
Предмет дослідження – особливості проходження етапів медіапланування та їх вплив
на ефективність рекламного процесу.
Проблема ефективності рекламної кампанії в цілому та медіапланування зокрема
входить у сферу наукових інтересів Р.Бартона, Дж.Сіссорса, А.Назайкіна, А.Кочеткової,
Т.Примак та інших зарубіжних і вітчизняних вчених. Однак, незважаючи на актуальність
даної проблеми та досить високий ступінь досліджуваності, багато її аспектів залишаються
недостатньо розкритими та потребують детальнішого вивчення.
Використовують наступні оцінки ефективності реклами: [1, с.374]
1)
комерційна ефективність (виявляє наскільки збільшились обсяги продаж після
проведення рекламної кампанії);
2)
експериментальна ефективність (демонструє вплив різноманітних чинників на
рекламу у різних регіонах або через різні засоби розповсюдження);
3)
комунікативна ефективність (виявляє кількість осіб, які отримали рекламне
звернення до і після публікації реклами).
Як правило, оцінювання ефективності рекламної кампанії відбувається шляхом
визначення лише її економічної ефективності. Вважаємо, що аналіз комунікативної
ефективності, визначення якої складає основу процесу медіапланування, дозволяє
оптимізувати рекламний бюджет та повинен відбуватись паралельно з оцінкою комерційної
ефективності реклами.
Предметом медіапланування є регулювання процесу роботи із засобами масової
інформації відповідно до визначених принципів маркетингової діяльності. В даний час
медіапланування являє собою комплекс дій, який відображає взаємозв'язок між часом,
витраченим на рекламу, і її масштабом, для досягнення в найкоротші терміни поставлених
маркетингових або рекламних завдань. При цьому під масштабом реклами мається на увазі
частота появи рекламних оголошень у ЗМІ, обсяг виділених площ та їхня якість [2].
Медіаплануванню передує процес роботи над рекламною кампанією, який
складається із наступних послідовних етапів: [3, с.11]
1)
ситуаційний аналіз;
2)
стратегічне планування;
3)
розробка рекламної кампанії;
4)
реалізація рекламної кампанії;
5)
аналіз і корекція рекламної кампанії.
На першому етапі відбувається аналіз маркетингової ситуації (описується цільова
аудиторія, ринок, товар і т.д.). На другому етапі формуються основні цілі рекламної кампанії.
На етапі розробки відбувається формування рекламної концепції і обґрунтовується вибір
рекламних засобів. Четвертий етап безпосередньо пов'язаний із розміщенням реклами. На
п'ятому етапі відбувається оцінка ефективності рекламної кампанії. Зупинимось детальніше
на етапах розробки та реалізації рекламної кампанії, оскільки саме тоді складається та
втілюється в життя медіаплан.
Медіаплан – це цільовий, програмний документ, певним чином структурований, і
представляє собою систему розрахунків, обґрунтувань, опис заходів і дій по роботі із
засобами масової інформації з урахуванням максимальної ефективності при певному рівні
витрат [2].
Як правило, медіаплан містить п'ять основних складників: [2]
1.
Збір базових, фундаментальних даних.
2.
Визначення цілей.
3.
Визначення цільових ринків.
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4.
Робота з різними ЗМІ, визначення їх співвідношення.
5.
Загальні висновки по роботі.
Зупинимось детальніше на першому етапі розробки медіаплану, оскільки саме від
наявності достатньої та достовірної маркетингової інформації залежить успішність
наступних етапів. Збір та аналіз маркетингової інформації, необхідної для складання
медіаплану, складається із наступних елементів:
1.
Аналіз ринку. До основних показників, які повинні бути враховані
медіапланером, відносяться: розмір та частка ринку; політика ціноутворення; фактор
сезонності; географія продаж та ін.
2.
Аналіз товару. Для отримання чіткого уявлення про товар необхідно дослідити
якісні характеристики товару (розмір, колір і т.д.), особливості його виробництва, умови
споживання та торгівельні характеристики (ціна, оцінка товару споживачами, канали
дистрибуції і т.д.).
3.
Аналіз цільової аудиторії. Одним із основних завдань медіапланування є
охоплення рекламним зверненням максимальної кількості цільової аудиторії. З цією метою
складанню медіаплану передує виділення цільових сегментів ринку та визначення засобів
масової інформації, які їм відповідають. Цільова аудиторія аналізується за демографічними,
соціопсихологічними, географічними характеристиками.
Зібрана та систематизована маркетингова інформація є основою для визначення цілей
рекламної кампанії та цільових сегментів ринку. Після чого формується план роботи з
пріоритетними засобами масової інформації, а також визначається їх співвідношення.
На етапі визначення співвідношення медіаканалів та медіаносіїв використовують ряд
показників, які називають параметрами медіапланування. Їх умовно можна поділити на
наступні категорії:
І. Параметри, що визначають ефективність досягнення рекламним зверненням
цільової аудиторії. Вони включають наступні показники:
1)
Охоплення (Rеach) – це кількість представників цільової аудиторії, в межах
кампанії, які мали контакт з рекламою задану кількість разів. При плануванні рекламної
кампанії потрібно прагнути збільшення цього показника, оскільки чим більше охоплення,
тим більша кількість потенційних покупців, до яких реклама була донесена.
2)
Рейтинг (Rating) – це показник, який відображає кількість представників
цільової аудиторії, що мали можливість контакту з рекламним повідомленням в тому або
іншому носії.
3)
Частота (Frequency) – це кількість контактів представника цільової аудиторії з
рекламним повідомленням у період рекламної кампанії.
4)
Ефективна частота (Effective Frequency) – тобто та кількість контактів зі
споживачем, яка необхідна для досягнення ефекту від отримання повідомлення (підвищення
впізнаваності торгівельної марки, прихильності до неї тощо).
5)
GRP (Gross Rating Point) – сума рейтингів усіх виходів реклами в рамках даної
рекламної кампанії (сумарний рейтинг). Сумарний рейтинг визначається множенням
показника охоплення на частоту та визначає загальну кількість контактів з рекламою.
6)
Індекс відповідності (Affinity Index) відображає відношення рейтингу за
цільовою аудиторією до рейтингу за базовою аудиторією та показує, наскільки більше
цільова аудиторія контактувала з рекламним зверненням у порівнянні з базовою.
ІІ. Параметри, що визначають цінову ефективність. Дані показники визначають, як
правило, після розрахунку показників охоплення, рейтингу, частоти. До них відносять такі
показники:
1)
Ціна за тисячу контактів (Cost per Thousand) – показник, що відображає
вартість 1000 контактів з аудиторією даного медіа.
2)
Вартість одного пункту рейтингу (Cost per Rating Point) – показник, який
відображає ціну інформування 1 % аудиторії даного рекламного засобу.
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Зазначимо, що визначення вищенаведених параметрів медіапланування дозволяє
суттєво знизити витрати на рекламну кампанію та, відповідно, підвищити її ефективність.
Висновки. Медіапланування є невід'ємною складовою рекламної кампанії, а вдало
складений медіаплан – запорукою її успіху. Послідовне проходження етапів
медіапланування дозволяє вирішити наступні питання:
1)
визначити кількість цільової аудиторії, яку можна охопити та співвідношення
медіаканалів та медіаносіїв, за допомогою яких це можна зробити;
2)
оптимізувати рекламний бюджет;
3)
підвищити ефективність рекламної кампанії.
Література:
1.
2.
3.

Майовець Є.Й. Маркетинг: теорія та методологія: навч. посібник / Є.Й. Майовець. – Львів: Львівський
національний університет імені Івана Франка, 2013. – 450 с.
Кочеткова А.В. Медиапланирование. Серия: «Академия рекламы» / А.В. Кочеткова. – М.: РИПхолдинг, 2003. – 176 с.
Назайкин А. Медиапланирование на 100 %. / А. Назайкин. – М.: Альпина Бизнес Букс, 2007. – 295 с.

Bliznuk O. P.
Ph.D., Associate Professor,

Ivanyuta O. N.
Senior Leeturer
Kharkiv State University of Food Technology and Trade, Kharkov, Ukraine

MANAGEMENT OF EXTRA RESOURCES IN SYSTEM OF MAINTENANCE
OF FINANCIAL SAFETY OF TRADE ENTERPRISE
Близнюк О. П.
к.е.н., доцент, професор кафедри фінансів
Іванюта О. М.
старший викладач кафедри фінансів,
Харківський державний університет харчування та торгівлі, м. Харків
УПРАВЛІННЯ ПОЗИКОВИМИ РЕСУРСАМИ В СИСТЕМІ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ
ФІНАНСОВОЇ БЕЗПЕКИ ТОРГОВЕЛЬНОГО ПІДПРИЄМСТВА
The essence and the basic approaches to definition of financial safety of the enterprise are investigated. Key
external and internal factors of influence on financial safety as a component of economic safety of trade enterprise are
allocated and classified. The place and a management role by extra resources in system of maintenance of financial
safety of a trading enterprise is revealed. Factors of influence of management by extra resources on financial safety of
trade enterprises are systematized.
Keywords: financial safety, extra financial resources, a trading enterprise.
Досліджено сутність та основні підходи до визначення фінансової безпеки підприємства. Виділено та
класифіковано ключові зовнішні та внутрішні чинники впливу на фінансову безпеку як складову економічної
безпеки торговельного підприємства. Виявлено місце та роль управління позиковими ресурсами в системі
забезпечення фінансової безпеки підприємства торгівлі. Систематизовано чинники впливу управління
позиковими ресурсами на фінансову безпеку торговельних підприємств.
Ключові слова: фінансова безпека, позикові фінансові ресурси, підприємство торгівлі.

У ринкових умовах господарювання підприємство є відкритою системою, що
функціонує у складному зовнішньому середовищі, яке характеризується нестабільністю та
постійними змінами. Таке середовище змушує керівництво швидко адаптуватися до нових
умов, потребує знання законів розвитку та пошуку шляхів виживання в ринковій економіці,
врахування чинників невизначеності та нестійкості економічного середовища.
Однією з найважливіших складових економічної безпеки підприємства є фінансова
безпека, без якої практично неможливе вирішення жодних проблем, що постають перед
суб’єктом господарювання.
Проблеми, пов’язані з фінансовою безпекою підприємницьких структур,
досліджувались і вивчались багатьма науковцями, серед яких: І.А. Бланк, К.С. Горячева,
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З.М. Васильченко, І.П. Васильченко, М.М. Єрмошенко, О.С. Журавка, Р.С. Папехін, В.В.
Шелест та багато інших.
Не існує єдиного загальноприйнятого визначення поняття «фінансова безпека» як на
рівні держави, так і на рівні підприємства.
Так, на думку І.А. Бланка, фінансова безпека підприємства являє собою кількісно і
якісно детермінований рівень його фінансового стану, який забезпечує стабільний захист
його пріоритетних збалансованих фінансових інтересів від ідентифікованих реальних та
потенційних загроз зовнішнього і внутрішнього характеру, параметри якого визначаються на
основі його фінансової філософії і створюють необхідні передумови фінансової підтримки
його стійкого росту в нинішньому і перспективному періоді [1].
К.С. Горячева акцентує увагу на тому, що фінансова безпека підприємства
виявляється у наявності такого фінансового стану, який характеризується збалансованістю і
якістю фінансових інструментів, технологій і послуг, стійкістю до загроз, здатністю
фінансової системи підприємства забезпечувати реалізацію власних фінансових інтересів,
місії і завдань достатнім обсягами фінансових ресурсів, а також забезпечувати ефективний і
сталий розвиток цієї фінансової системи [2].
Автори З.М. Васильченко та І.П. Васильченко наголошують, що фінансова безпека
підприємства – це і є сама захищеність фінансових інтересів суб’єктів господарювання на
всіх рівнях фінансових відносин [3].
В.В. Шелест стверджує, що фінансова безпека підприємства – це такий фінансовий
стан, який характеризується збалансованістю, стійкістю до внутрішніх і зовнішніх впливів,
дозволяє забезпечити ефективну діяльність підприємства за рахунок оптимального залучення
майна, переданого установниками в управління в довгостроковому періоді [4].
Узагальнюючи вище наведені визначення, можна сказати, що фінансова безпека
підприємства – це певний рівень незалежності, стійкості та стабільності фінансової системи
та її здатність забезпечувати ефективне функціонування та економічне зростання суб’єктів
господарювання під впливом екзогенних та ендогенних чинників.
Рівень фінансової безпеки підприємства – це один з основних показників його
ефективної та стабільної діяльності, який безпосередньо впливає на рівень фінансового стану
підприємства. Саме тому особливої уваги потребує аналіз чинників, які впливають на рівень
фінансової безпеки підприємства. Визначивши перелік цих чинників та виявивши ступінь
впливу кожного з них на рівень фінансової безпеки, можна розробити заходи для
забезпечення ефективного процесу управління фінансовою безпекою підприємства.
Для того, щоб успішно розвиватися в довгостроковій перспективі, підприємство має
прогнозувати екзогенні (зовнішні) чинники впливу на фінансову безпеку підприємства: 1)
політичні – політична стабільність, політичні взаємовідносини країн, напрямок політики
держави, урядові кризи, валютне регулювання; 2) правові – нормативно-законодавча база,
митне, податкове та інше законодавство, система податкових пільг і заохочень; 3)
загальноекономічні – стабільність національної валюти, сальдо платіжного балансу, рівень
зайнятості, грошові доходи домогосподарств, наявність і доступність кредитних коштів,
рівень інфляції, інвестиційний клімат в країні; 4) конкурентні – попит і пропозиція на
галузевому ринку; 5) інформаційні – збір та обробка аналітичної інформації про досвід та
заходи забезпечення безпеки зарубіжних підприємств, аналіз, постійний моніторинг та
прогнозування умов, загроз, небезпек та індикаторів фінансової безпеки; 6) екологічні –
дотримання чинних екологічних норм, мінімізація витрат на забруднення довкілля, природні
катаклізми; 7) соціально-культурні – зміна соціальних установок до культурних цінностей,
ставлення соціальних груп до підприємництва, нові можливості виробництва продукції (рис.
1). Ендогенним (внутрішнім) чинникам притаманні такі аспекти, кожен з яких включає
процеси та елементи, що визначають потенціал підприємства.
До складових ендогенних чинників фінансової безпеки, які впливають на стабільність
діяльності підприємства, на нашу думку, належать (див. рис. 1): 1) стратегічні – розробка
загально економічної та фінансової стратегії підприємства; 2) виробничі – виробничій
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потенціал, ефективність управління торговельно-виробничими
управління обсягами діяльності підприємства;
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Рис. 1. Система чинників впливу на фінансову безпеку підприємства
3) маркетингові – маркетинговий потенціал, цінова політика, взаємодія з контрагентами; 4)
трудові – кадровий потенціал, інтелектуальний потенціал, якість кадрового менеджменту,
контроль; 5) фінансові – розробка стратегії розрахунку загальної потреби в активах, їх
оптимальної структури при одночасному визначенні джерел фінансування та оптимізації
структури капіталу; 6) результативні – управління прибутковістю, рентабельністю та
діловою активністю підприємства.
Внутрішнє середовище підприємства також залежить від рівня корпоративної
культури, яка також має бути врахована в процесі дослідження внутрішнього середовища
підприємства. Корпоративна культура буде сприяти розвитку підприємства і зміцненню
позицій в конкурентній боротьбі, але й може послабити діяльність підприємства, не даючи
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йому успішно розвиватися навіть за наявності достатнього техніко-технологічного і
фінансового потенціалу.
На наш погляд, одним із найважливіших внутрішніх фінансових чинників та
невід’ємних елементів в системі забезпечення фінансової безпеки торговельного
підприємства є процес управління фінансовими ресурсами (власними та позиковими) на усіх
етапах їх формування з різних джерел, розміщення в активи та використання у торговельногосподарській діяльності. Ефективність такого управління визначає фінансову стійкість
суб’єкта господарювання в поточному та довгостроковому періодах, суттєво впливає на його
фінансову захищеність, стабільність розвитку, зростання економічного потенціалу та
ринкової вартості.
Як справедливо відмічають науковці [5-7], слід враховувати принципові економічні
властивості й відмінності власних та позикових фінансових ресурсів, диференційовано
оцінювати їх позитивний та негативний вплив на результати господарської діяльності,
фінансово-економічний стан та фінансову безпеку підприємства загалом.
Так, фінансові ресурси, що формують власний капітал підприємства,
характеризуються такими позитивними особливостями [5-7]: простотою і швидкістю
залучення; більш високою здатністю генерувати прибуток; забезпеченням фінансової
стійкості розвитку підприємства, а отже, зниженням ризику банкрутства; збереженням
повного управління і контролю з боку первинних засновників. Водночас, підприємство, що
використовує тільки власний капітал, стримує темпи свого розвитку та обмежує розширення
діяльності, внаслідок природної обмеженості обсягів залучення власних фінансових ресурсів,
які залежать від фінансових можливостей засновників та ефективності діяльності за
попередній період.
Позикові ресурси – це кошти, які залучаються та використовуються підприємством на
обумовлений в договорі з кредитором визначений строк, з обов’язковим дотриманням
принципів: добровільності, цільового характеру, терміновості, зворотності, платності,
забезпеченості; вони характеризують загальний обсяг фінансових зобов’язань (боргу)
підприємства.
На відміну від власних, позикові фінансові ресурси (капітал) характеризуються
достатньо широкими можливостями залучення і значним позитивним впливом на зростання
фінансового потенціалу, внаслідок чого, можливе збільшення активів, розширення обсягів
діяльності підприємства та зростання фінансової рентабельності використання власного
капіталу.
Однак, надмірне використання позикових ресурсів генерує найбільш загрозливі
фінансові ризики для підприємства – зниження фінансової стійкості та можливу втрату
платоспроможності, що знижує рівень фінансової безпеки. Недоліком позикового капіталу є
також висока залежність його вартості (ціни) від коливань кон’юнктури фінансового ринку.
Активи, сформовані за рахунок позикових коштів, генерують меншу норму прибутку,
внаслідок необхідності сплати позикового відсотка у всіх його формах за користування
кредитними ресурсами [5].
Залучення позикових коштів пов’язане також з деякими організаційними труднощами
оформлення кредитної угоди, необхідністю мати згоду кредиторів та заставу у вигляді
матеріальних цінностей або гарантій третіх осіб тощо.
Про велике значення позикових фінансових ресурсів для забезпечення діяльності
торговельних підприємств свідчать розрахунки, зроблені на основі офіційних даних
Державної служби статистики України [8], які показали, що найвища питома вага залучених
позикових коштів (довго- та короткострокових) у загальній структурі капіталу за останні
п’ять років зафіксована в підприємствах оптової та роздрібної торгівлі (на 1.01.2009 р. –
90,2%; на 1.01.2014 р. – 91,5%, (+ 1,3%).
Зважаючи на високий рівень використання позикового капіталу у діяльності
торговельних підприємств України та враховуючи принципові відмінності в економічних
характеристиках власних та позикових фінансових ресурсів, оцінюючи можливі наслідки їх
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Чинники впливу позикових ресурсів на фінансову безпеку торговельного підприємства

Ринкові

Попит на позикові ресурси з боку різних суб’єктів та їх
пропозиція на фінансовому ринку

Інфляційні

Темпи знецінення національної грошової одиниці,
динаміка курсів валют

Часові

Терміни залучення та використання позикових
ресурсів (довго-, середньо-, короткострокові)

Цінові

Рівень відсоткових ставок на позикові грошові кошти
на банківському та фондовому ринках

Вартісні

Вплив вартості позикових ресурсів на
середньозважену вартість капіталу підприємства

Організаційні

Умови, форми та методи кредитування, способи
погашення кредитів торговельним підприємством

Структурні

Вплив на формування структури капіталу, фінансову
стійкість та незалежність підприємства

Інвестиційні

Вплив на структуру фінансування активів
підприємства (необоротних та оборотних)

Фінансові

Вплив на показники фінансового стану
(абсолютні та відносні критерії оцінки)

Результативні

Ефективність використання позикових ресурсів
в діяльності торговельного підприємства

Динамічні

Вплив на соціально-економічний розвиток та
зростання ринкової вартості підприємства торгівлі

Ризикові

Ймовірність ризиків: інфляційного, валютного,
відсоткового, структурного, неплатоспроможності

Рис. 2. Систематизація чинників впливу управління позиковими ресурсами на
фінансову безпеку підприємств торгівлі
впливу на діяльність суб’єктів господарювання, на нашу думку, показник структури
капіталу, який характеризує співвідношення між власними і позиковими коштами у
загальному обсязі фінансових ресурсів, є одним із найголовніших критеріїв, якому повинна
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приділятися найбільша увага в побудові системи забезпечення фінансової безпеки
торговельного підприємства.На рис. 2. виділено та охарактеризовано ключові внутрішні
чинники, що суттєво впливають, на нашу думку, на рівень забезпечення фінансової безпеки
суб’єктів господарювання, і які безпосередньо пов’язані з управлінням позиковими
ресурсами підприємств торгівлі: ринкові, інфляційні, часові, цінові, вартісні, організаційні,
структурні, інвестиційні, фінансові, результативні, динамічні, ризикові.
Кожне торговельне підприємство повинно ретельно аналізувати та оцінювати вплив
зазначених чинників на абсолютні та відносні показники фінансово-господарської
діяльності, які свідчать про ефективність реалізації тактичних завдань та стратегічних планів
розвитку підприємства в поточному та довгостроковому періодах, що дає, в свою чергу,
можливість своєчасно виявити ризики і загрози зовнішнього та внутрішнього середовищ на
фінансову безпеку як складову загальної економічної безпеки підприємств торгівлі.
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У статті досліджено проблеми формування експортного потенціалу переробної галузі АПК.
Запропоновано механізм формування експортного потенціалу на основі інноваційних факторів
Ключові слова: переробна галузь АПК, інноваційні фактори, експортний потенціал.

Постановка проблеми. Інтеграція України у світовий економічний простір потребує
постійного розвитку її господарюючих суб’єктів. У сучасних умовах зростає актуальність
зовнішньоторговельної діяльності як для держави в цілому, так і для її окремих регіонів.
Зростання обсягів зовнішньоторговельного обігу забезпечується, передусім, зростанням
обсягів експорту продукції підприємств. Експортна діяльність в переробній галузі має
особливе значення, оскільки рівень економічного розвитку
країни визначається
переважанням обсягів готової продукції над сировиною. В Україні в структурі експорту
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сільськогосподарської продукції переважає сировина та продукція її первинної переробки.
Отже, актуальним є нарощення експортного потенціалу переробної ланки АПК.
Аналіз досліджень. Дослідженню окремих аспектів формування експортного
потенціалу країни присвячена чимала кількість праць, серед яких слід відмітити В.О.
Андрусенка, І.І. Савєльєва, Т. Мельник, Н.М. Байдали, Ю. Макогона, Т Марченко,
С.Л.Дусановського, Є.М. Білана та ін.. Разом з тим виникає необхідність дослідження
формування експортного потенціалу на основі інноваційних чинників.
Результати досліджень. Основним завданням діяльності підприємств переробної
промисловості системи АПК є забезпечення споживчих потреб населення відповідного
регіону та збільшення його експортного потенціалу.
Для підприємств переробної промисловості притаманний ряд проблем законодавчого
характеру, конкурентоспроможності та якості продукції й фінансування. Вирішення даних
проблем потребує рішучих регуляторних дій.
З метою активізації експортної діяльності підприємств України, розпорядженням
Кабінету Міністрів України від 26.10.2001 р. було схвалено «Програму стимулювання
експорту продукції», яка включає в себе організаційні, фінансово-економічні та правові
заходи. При цьому пріоритети надаються удосконаленню законодавчої сфери, розвитку
довготривалих взаємовідносин із іноземними партнерами, вдосконаленню діяльності спілок
підприємців, диверсифікації товарної та географічної структури експорту. [1]
Стабільний розвиток сільськогосподарського виробництва, безперебійне надходження
сировини на переробні підприємства стимулює виробничі процеси. Вона має бути
відповідної якості, оскільки безпосередньо впливає на конкурентоспроможність кінцевого
продукту, а також на здоров’я споживачів. Проте, якість сировини деяких видів важко
проконтролювати. Наприклад, молокосировина, яка потрапляє на переробні підприємства, в
основному виробляється в господарствах населення і може містити бактерії та шкідливі
речовини.
На активний розвиток переробних підприємств АПК впливає наявність
підприємницького капіталу. Альтернативним джерелом його надходження можуть бути
іноземні інвестиції, які можна спрямувати на оновлення основних фондів та інноваційний
розвиток. Адже відомо, що розробка та впровадження інновацій є чинником забезпечення
конкурентних переваг як на зовнішніх, так і на внутрішніх ринках.
Серед фінансових інструментів державної підтримки експортної діяльності можна
виділити кредитування, надання гарантій, хеджування та страхування В Україні кредити
експортерам надаються в доларах США або євро й для цього державою було створено
Державний експортно-імпортний банк. Наразі його повноваження є значно ширшими та
прирівнюються до функцій звичайних банків.[2]
Для більшості переробних підприємств АПК не притаманний високий рівень
менеджменту в сфері зовнішньоекономічної діяльності.
Зокрема недооцінюються такі його складові як управління персоналом, фінансовими
ресурсами, ризиками та антикризове управління. З метою розвитку експортної діяльності в
регіоні пропонується створити антикризове управління. До його функцій входитиме:
– надання консультацій щодо уникнення валютних ризиків;
– допомога по страхуванню валютних операцій;
– сприяння наданню довгострокових кредитів;
– налагодження ділових взаємозв’язків між інвесторами та підприємцями.
Підвищення економічної ефективності реалізації експортного потенціалу сприяє
покращенню макроекономічної ситуації. Це можливо за умов використання експортних
стратегій довгострокового характеру, що включатиме моніторинг глобальних продовольчих
ринків, всебічний розвиток виробничої сфери, розширення географії експортної діяльності,
вдосконалення структури експорту, перехід до більш інтенсивного типу виробництва,
економії за рахунок масштабів, активне залучення в інтеграційні процеси. Сприятиме
розвитку експортоорієнтованого виробництва також і створення кластерних утворень у
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найбільш перспективних галузях переробної промисловості АПК. За умов об’єднання зусиль
усіх його учасників можна максимізувати обсяги прибутків.
З метою підвищення ефективності роботи підприємств переробної галузі АПК, перш
за все, необхідно провести реконструкцію матеріально-технічної бази, підвищити якість
продукції на основі інноваційних технологій, вдосконалити економічні відносини між
суб’єктами переробного процесу..
Важливим є усунення диспропорцій між сировинними ресурсами і виробничими
потужностями для їх переробки, що означає нестачу потужностей переробки сировини
вчасно, а також нестабільності сировинної бази. Передусім в даному напрямку необхідно
зміцнення сировинних зон для переробних підприємств, їх наближення до
сільськогосподарських підприємств, що сприятиме скороченню затрат на перевезення
сировини, а також зменшенню її втрат. [3]
Наприклад, у цукровій промисловості необхідно вирішити проблему технічного рівня
устаткування, поліпшення якості цукру, збільшення його виходу при переробці
цукросировини, зниження витрат ресурсів на одиницю продукції.
У плодоовочевій промисловості важливою проблемою є скорочення затрат ручної
праці, оптимізація сировинних зон, підвищення технічного рівня виробництва та розширення
асортименту переробки овочів. Переоснащення м'ясної промисловості здійснюватиметься за
рахунок автоматизації виробництва, конвеєризації забою та переробки худоби, технології
швидкого охолодження і заморожування, збільшення напівфабрикатів, розфасованих і
упакованих м’ясопродуктів.

Рис. 1.Механізм формування експортного потенціалу на основі інноваційних факторів
У молочній промисловості поряд з розширенням асортименту і поліпшенням якості
продукції доцільно поліпшити технологію виробництва,налагодити випуск продукції
дієтичного та лікувального характеру. Вирішення невідкладних проблем технічного
переоснащення та впровадження нових технологій у переробних галузях тісно пов'язане з
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формуванням нового господарського механізму, розвитку різноманітних форм власності,
переходом до ринкових відносин.[3]
Ринкові умови господарювання довели: щоб завоювати та утримувати стійкі позиції
на внутрішніх і зовнішніх ринках, недостатньо виробляти лише високоякісну продукцію,
потрібно здійснювати її виробництво з інноваційними параметрами, що відрізнятиме цю
продукцію від вітчизняних та іноземних конкурентів. Саме тому нині зростає значення
інновацій як одного із найдієвіших чинників формування експортного потенціалу регіону.
Розуміння сутності основних категорій інвестиційно-інноваційної діяльності
дозволило розробити структурну схему, що відображає з позицій системного підходу
взаємозалежність інноваційних факторів в формуванні експортного потенціалу підприємств
переробної галузі. (рис.1).
Впровадження інновацій на переробних підприємствах забезпечується як на рівні
самого підприємства, шляхом створення програм інноваційного розвитку як на рівні
держави, так і на рівні регіону, галузі, а також за участі підприємств та установ, що сприяють
інноваційній діяльності (науково-дослідницькі центри, установи, навчальні заклади тощо).
За рахунок впровадження інновацій продукція підприємства має можливість
покращити якість, підвищити конкурентоздатність. Також можуть бути збільшені обсяги
виробництва. Все це створює можливість для переробного підприємства нарощувати
експортний потенціал.
Таким чином, із проведених досліджень можна зробити висновок, що інноваційна
діяльність є невід’ємною частиною формування експортного потенціалу. Незважаючи на її
переваги, займається нею незначна частка підприємств переробної промисловості АПК.
Поліпшити дану ситуацію та активізувати інноваційну діяльність можна за допомогою
злагодженої співпраці між усіма сторонами процесу — від державних органів управління до
підприємств-замовників.
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Стаття присвячена дослідженню торговельної політики Чеської Республіки в умовах її інтеграції до
Європейського Союзу. Охарактеризовано підходи чеського уряду до розбудови ліберальної
зовнішньоторговельної політики, заходи для залучення прямих іноземних інвестицій та інституційне
забезпечення просування чеських товарів та послуг на зовнішніх ринках.
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Чеська Республіка є однією з тих постсоціалістичних країни, що досягли найбільших
успіхів у суспільно-політичній трансформації країни та в модернізації економіки впродовж
1990-2000-их рр. Розпад Чехословаччини у 1993 р. призвів до утворення двох незалежних
держав: Чеської Республіки (ЧР) та Словацької Республіки (СР). Ця подія зумовила
послаблення торгових та кооперативних зв’язків між країнами, що мало негативні наслідки і
проявилось у зменшенні продуктивності праці та спаду ВВП. Задля виходу із кризи в країні
упродовж 1990-х рр. проводилась політика стимулювання масового притоку іноземного
капіталу, яка була успішною перш за все завдяки добре проведеній приватизації. Держава
створила сприятливі умови для надходження іноземних інвестицій до країни, забезпечила
формування належної інфраструктури, сприяла прозорому викупу земельних ділянок.
Характерною ознакою прямих іноземних інвестицій було те, що вони мали форму «green
field», тобто інвестицій без будь-якого входження до вже існуючого чеського підприємства
[10, с. 13]. Основними інвесторами були компанії та фонди із Західної Європи. Як результат,
вже у 1998 р. частка прямих зовнішніх інвестицій відносно ВВП країни та чисельності
населення виявилася однією із найінтенсивніших у світі. При такому темпі припливу
іноземних інвестицій чеська економіка могла за декілька років повністю опинитись у руках
іноземного капіталу [9, с. 22].
Успішний розвиток держав-членів ЄС був потужним мотиватором для впровадження
змін одразу після розпаду Чехословаччини. Так, 4 жовтня 1994 р. в Люксембурзі була
підписана Угода про асоціацію між Чеською Республікою та ЄС, яка складалася з преамбули
та 124 статей, об’єднаних у 9 глав. В них, зокрема, визначався режим вільної торгівлі з
важливих для Чехії позицій, таких як сталь, текстиль, сільськогосподарська продукція та ін.
В листопаді 1994 р. уряд ЧР уклав та опублікував графік інституційного забезпечення
інтеграції країни до ЄС [3, с. 47]. Вже 7 січня 1996 р. прем’єр-міністр Вацлав Клаус подав
заявку на членство у ЄС. В 1998 р. у Брюсселі Чеська Республіка представила «Національну
програму підготовки до членства у ЄС», яка поступово видавалася в 1999, 2000 та 2001 рр.
Урочиста церемонія вступу Чеської Республіки до Європейського Союзу відбулася 1 травня
2004 р. разом ще з десятьма країнами з так званої п’ятої хвилі розширення. З моменту вступу
припинили свою дію всі багатосторонні регіональні та двосторонні торговельні угоди ЧР.
Натомість після вступу до ЄС на країну почали поширюватись усі торговельні угоди,
укладені Євросоюзом, у тому числі преференційні угоди, що значно розширило ринки збуту
чеських товарів та послуг. Зараз Чехія є членом багатьох міжнародних організацій, зокрема
ООН, НАТО, ОБСЄ, Ради Європи, МВФ, ЄС, ОЕСР та ін. (загалом близько шістдесяти).
Одним з інструментів забезпечення економічного зростання країни є торговельна
політика, яка спрямована на захист національних виробників, підтримку їхніх конкурентних
переваг на міжнародній арені. В області торговельної політики найбільш поширеними є такі
два підходи: ліберальний та протекціоністський. Прихильники протекціонізму прагнуть
досягнути незалежності країни, в деяких випадках навіть автаркії (замкнутої економіки).
Проте штучне усунення іноземної конкуренції знижує стимули у національних виробників
до впровадження досягнень НТП та підвищення ефективності виробництва. Другий підхід –
ліберальний, передбачає поступове усунення бар’єрів для зовнішньої торгівлі, зростання
конкуренції на ринках і поетапне відкриття економіки.
Зважаючи на розмір Чехії та її географічне розміщення торговельна політика чеського
уряду була спрямована на відкриття економіки та підтримку експортно-орієнтованих
галузей. Впродовж 1990-х рр. було прийняте відповідне законодавство та створена
інституційну база, в результаті чого частка експорту у ВВП склала близько 70% у 2011 р. На
думку Л. Фойтікової зростання відкритості чеської економіки в 1995-2008 рр. (табл. 1).
відбулося як під впливом ліберальної торгової політики, так і завдяки підвищенню
конкурентоспроможності чеської продукції на світових ринках, зумовленою значними
іноземними інвестиціями протягом 1990-их рр. [7, с. 56]. Разом з тим варто розуміти, що
надмірна залежність від експорту може мати негативні наслідки в період глобальних
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економічних криз. Для прикладу, Малайзія й Таїланд , в яких на експорт припадає більше
70% ВВП пережили набагато важчі часи під час кризи 2008 р. в США, ніж Філіппіни та
Індонезія, експорт яких є меншим половини ВВП.
Таблиця 1
Розвиток відкритості чеської економіки в 1995-2008 рр. (%)
Рік

Експорт

Темпи
зростання
експорту

Імпорт

Темпи
зростання
імпорту

млрд €
%
млрд €
%
13,1
17,4
17,6
34,2
24,0
37,9
19,8
12,7
26,0
8,4
23,5
18,8
28,1
8,1
25,0
5,8
26,7
- 5,0
31,5
26,4
34,6
29,6
37,2
18,1
40,5
17,1
40,7
9,4
43,0
6,1
43,1
5,8
45,7
6,4
55,5
28,8
56,2
23,0
62,8
13,2
61,5
9,3
75,6
20,4
74,2
20,7
89,4
18,2
86,2
16,2
99,8
11,6
96,6
12,1
* ВВП в поточних цінах євро/екю; ПП – процентні пункти
Джерело: Fojtíková L. Opatření zahraničně obchodní politiky
skupiny // ER-CEREI. – 2011. – Vol. 14. – P. 56.
1995
1996
1997
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008

ВВП*

Ступінь
відкритості
економіки

млрд €
42,3
48,9
50,4
55,4
56,4
61,5
69,0
80,0
80,9
88,3
100,2
113,5
127,1
148,6

%
72,1
85,0
90,9
93,2
91,5
107,5
112,7
104,6
109,7
126,5
124,0
132,0
138,2
132,2

Зміни в
ступені
відкритості
економіки
пп
12,9
5,9
2,3
- 1,7
16,0
5,2
- 8,1
5,1
16,8
- 2,5
8,0
6,2
- 6,0

a otevřenost ekonomiky v zemích Visegrádské

Загалом державна підтримка експорту реалізовувалась у двох формах – прямій
(фінансовій) та непрямій (інформаційній, консультаційній, організаційній та ін.). Головними
інститутами експортної та інвестиційної політики Чеської Республіки є Чеський експортний
банк (ЧЕБ), Компанія з гарантування та страхування експорту (EGAP), організації Чехтрейд
(CzechTrade) та Чехінвест (СzechІnvest), Торгова палата ЧР та Чеські центри. Кожна установа
виконує свої функції у стимулюванні експорту та орієнтована на вже існуючі та потенційні
рикни збуту чеської продукції. Так, ЧЕБ був створений у 1995 р. в якості банківської
установи на загальних для чеських банків умовах та виконує усі встановлені нормативи [2].
Проте на відміну від інших банків отримання високих прибутків не є його головним
завданням. Воно полягає в наданні ефективної підтримки чеським виробникам та їх
закордонним партнерам для збільшення національного експорту товарів та послуг. Більшість
виданих банком кредитів є середньо- та довгостроковими, а ставка по них є фіксованою та
максимально низькою. Гарантом виконання банком своїх обов’язків виступає держава.
Компанія з гарантування та страхування експорту була створена у 1992 р., є акціонерним
товариством та повністю належить державі [6]. Вона здійснює страхове обслуговування всіх
експортерів чеської продукції, незалежно від правової форми та обсягу експортних операцій.
У підпорядкуванні Міністерства промисловості та торгівлі є Агентство з підтримки торгівлі
Чехтрейд, що фінансується із державного бюджету [5]. Метою діяльності цієї організації є
сприяння розвитку міжнародної торгівлі, підтримка зовнішньоекономічної діяльності та
торговельної активності чеських підприємств за кордоном, при цьому особлива увага
приділяється малому та середньому бізнесу. ЧехТрейд підходить індивідуально для кожного
клієнта, вивчає місцеві ринки та аналізує потенційний попит на товари клієнта, ознайомлює їх
із законодавчими умови діяльності в зацікавленій країні. Міністерство промисловості та
торгівлі створило мережу із сорока представництв на п’яти континентах для підтримки
чеського бізнесу, до якої також увійшли співробітники Чехтрейду та Чехінвесту, агентства з
розвитку бізнесу та інвестицій, створеного в 1992 р. для юридичного, інформаційного,
фінансового та організаційного супроводу інвестиційних проектів зарубіжних компаній на
території Чехії, підтримки малого та середнього підприємництва, бізнес-інфраструктури,
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інновацій, стратегічних послуг і технологічних центрів [4]. Агенція робить чималий внесок у
розробку законодавчого забезпечення прямих іноземних інвестицій. Підприємницькі кола у
Чехії згуртовані в Торговій палаті, яка захищає інтереси малих, середніх та великих
підприємств [8], інформує їх про законодавчі зміни, сприяє налагодженню міжнародного
співробітництва, допомагає у вирішенні проблем зайнятості та професійної підготовки для
роботи та ін. Активним інструментом промоції Чеської Республіки в інших країнах, зокрема і в
Україні, є Чеські центри, створені Міністерством закордонних справ в галузі громадської
дипломатії [1]. Вони приділяють особливу увагу просуванню Чеської Республіки, її товарів і
послуг, за кордоном через сферу культури, освіти, туризму. Через Чеські центри відбувається
подача рекламної інформації в зарубіжній пресі, інформація про бізнес-можливості,
корпоративні презентації, участь у міжнародних ярмарках та виставках. Ця форма просування
за кордоном стає дедалі популярнішою останнім часом та складає своєрідну альтернативу в
пошуку потенційних покупців чеської продукції за кордоном. В даний час мережа Чеських
центрів представлена 22 філіями в 20 країнах на 3 континентах.
Україна потребує реформ і шукає оптимальну модель свого розвитку. Для України, як
і для Чехії на поч. 1990-их рр., Угода про вільну торгівлю з ЄС може стати реальним
інструментом та стимулом до перетворень у країні. Зараз понад 70% чеської продукції
експортується до країн Євросоюзу, при цьому частка машин, устаткування та транспортних
засобів складає 53,9% (2013 р.), що характеризує високу якість чеської високотехнологічної
продукції і стабільний попит на неї на висококонкурентних світових ринках. Виконання
Україною Угоди про асоціацію дасть змогу прибрати нетарифні бар’єри для українських
товарів на ринках ЄС, а створення інститутів підтримки вітчизняного експорту на кшталт
чеських та встановлення прозорих правил гри для бізнесу допоможе залучити прямі іноземні
інвестиції, зменшити залежність економіки і бізнесу від змін політичного клімату. До того ж
створення зони вільної торгівлі з ЄС зробить країну більш передбачуваною, зміцнить її
позиції в рейтингах легкості ведення бізнесу, зменшить ризики для закордонних партнерів,
відкриє можливості для іноземних інвестицій та сприятиме подальшому зближенню із
Європейським Союзом.
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The article deals with global experience in asset management of energy. Researched management principles
based on key performance indicators. Analyzed management strategy of energy companies and their electricity supply
infrastructure.
Keywords: Energy company, key performance indicators, asset management, risk management..

Analysis of international experience in the formation of energy assets showed that struck
quite a long process of asset management development, most companies realize the need to build
asset management systems based on an integrated management model. This management model
linking the main indicators that reflect the requirements of owners, regulators, customers and the
company as a whole, goals and objectives of asset management. Analysis of the practical
implementation of the Asset Management shows that achieved the highest pay back of companies
that have implemented a holistic approach that is based on the construction of the integrated
business model of the company management. The basic principle of choosing maintenance
strategies of each of the assets - their contribution to the final result of the company in achieving a
balance of reliability and cost [1 p.8-16].
Structural transformations in the global power industry in many cases not only transformed
the geography of electric power enterprises, their organizational component, but also a mission,
goals, business concept.
Today demands for efficiency and transparency of energy, an essential factors to improve
their competitiveness and investment attractiveness, increased rapidly..
In the energy supply sector, the requirements of a competitive business environment has
become possible, particularly by improving work with customers, strengthen their loyalty by
improving energy service companies that can not be achieved without the use of information
technology.
Energy efficiency as part of the complex power supplying, in other words, the excellence
degree should be measured by: value of loss reduction, reduction of network limitations, lower
delay coefficient, reduction in the number of emergency shutdowns [2, p.3]. Achievement of
excellence degree is provided by harmonious development of electric power in three perspectives:
- Technology. With innovative technology policy;
- Management. By upgrading electricity networks management, including the new
generation;
- Law. With regulatory control to create motivation to improve energy efficiency.
The goals of innovation management in general are:
- The formation and development of energy companies innovative potential;
- Risk innovation management at all stages of the innovation process, as well as in the
effective application of the established innovation capacity;
- Optimal use of resources and achieving the intended results from innovation, performed
under the project scope of work in the given time and under budget.
Assessment of innovation management effectiveness is carried out through a system of
interrelated indicators that includes performance development of innovative, effective management
of the innovation process and creating effective management of innovation [3 p.6-9].
Evaluation results can be used by energy companies and stakeholders for:
- Innovation management, including adjustments innovation policies and objectives,
development directions of improvement as indicators reflect the strengths and weaknesses of
management;
- Formation of decision-making information base, founded on objective data, especially as a
result of long-term nature of innovation and the risks of its implementation;
- Comparing the effectiveness of innovation branches and entities within the energy
companies in meeting their requests for inclusion in the portfolio of innovation;
- Comparison of the various energy companies and decision-making on state funding for
their innovation.
An important aspect of management based on key performance indicators (KPI) are setting
the target values. KPI are used in many companies the power industry to solve management
problems. KPI - is one of the tools by which the degree of achievement of the objectives compared
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the efficiency of similar units (branches, subsidiaries and affiliated companies), define the
encouraging managers and so on is assessed [4 p.8-10].
KPI target value for the next scheduled period (year, quarter) are typically selected expertly
from a range between the current value and strategic and is consistent with the heads of
departments. Use of benchmarking and other tools to determine the position of the company versus
others. Sometimes the captured dynamic KPI, and forecast the impact of external factors.
The value of KPI in the future depends not only on the operating conditions of the company
(external factors), but also the specific actions that are intended to further the objectives (new
capacities, transition to repairs planning according maintenance of the equipment, etc.).
The formalization of KPI relations with company plans, makes identification of target KPI
more reasonable, appling mathematical methods to optimize these plans (target resources to achieve
the objectives of the company), enables deeper analysis of actual target KPI deviations from
planned for causes identification and developing corrective actions and automate the process of
installation of target KPI and optimization plan to achieve the goals.
Strategy electricity supply companies, as an example, is still operating in the mode of central
planning, based on the achievement of target parameters that were determined based on the
directive set standards. [5. p. 6] Centralization planning was methodological management core. The
strategy core was preventive maintenance equipment system to ensure reliability of supply. The
process of decentralization in the field gived new requirements for costs and maintenance system [6
p.2-11]. To achieve reasonable economic performance and at the same time the required degree of
reliability transition to standard RCM (Reliability Centered Maintenance) - System maintenance is
focused on reliability is desired. In modern terms, along with absolute reliability at the forefront
stays financial and economic priorities and factors such as safety, customer satisfaction, image and
reputation of the company, the need to ensure its sustainable development, taking into account the
requirements of regulatory bodies. To perform these tasks alone is not enough only to upgrade
technical and economic standards.
Development of electricity supply companies management strategies and their infrastructure
as appropriate to market relations involves the following problems:
- Defining new goals and principles of the administration;
- Improvement of performance through the business processes optimization;
- Effective asset management at the strategic and operational levels;
- Formation of standards regulation in the sector: economic, technological, quality, etc.
Alignment of demand for electricity requires no significant investment from energy supply
companies. Irregularity of power supply companies load during the day (week, month, year) is the
most difficult job of power supply and generation companies. Of particular interest is the active
daily schedule of electric load, characterized by indicators such as maximum and minimum load.
Much of the world's major energy supply companies searched for an alternative strategy
based on technical and economical regulation and planning, highlighted the need to develop the
concept of asset management in accordance with real possibilities of market actors. This concept
considers the management of assets various types from the standpoint of the companies main
objective implementation - increasing its value (profit maximization, ensuring the financial
sustainability of businesses in the process of development, a significant increase in assets etc.). In
international practice a concept called Asset Management.
Formation of Asset Management concept involves identifying homogeneous groups together
tangible and intangible assets of a company. Energy companies, of course, make up the largest
share of tangible assets, including fixed and working capital and financial resources. The capital of
energy supply business units, due to their high capital intensity, determines the level of efficiency of
capital in general. This group assets include equipment, construction, buildings and structures that
are directly used to transmit electricity or perform other functions associated with the transmission
of electricity. Electricity grid companies in building of the asset management is guided by the
amount and structure of capital [6, p.22].
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In terms of market reforms any energy company that aims to be popular, requires modern IT
technologies, which ensure it highly competitive and effective management of business processes.
Implementation of enterprise informational platforms can quickly obtain the necessary data on the
current affairs in the company, develop tactics and strategy of its development, manage personnel
and predict future sectoral changes and prepare for them in time.
Relevance of the change in strategy of supply companies due to the new level of network
management, ensuring guaranteed efficiency and reliability of the distribution electric grid
complex. The key to the success of any energy company is its customer-oriented strategy. As any
services must meet customer needs, market allows the client to choose. Preferences motives may be
different, but the determining factor is the ratio between the electricity price and the risk level.
Everyone chooses a risk level that may afford. An example of such balancing is demand
management programs, Demand Side Management (DSM) that do not require significant
investment from the energy supply companies. DSM is traditionally seen as an instrument to reduce
peak demand in electricity network. By reducing the overall load in network, DSM can reduce the
number of accidents by reducing the number of disconnections and increase system reliability [7,
p.12].
One of the priorities in the automation of the enterprise as a whole is the automation of
maintenance and repair of equipment (AMRE). AMRE costs in the electricity supply companies is
about 70% of the total primary activity (transmission of electricity), to generate - about 20%. The
most effective way to reduce the cost of AMRE is to implementation modern IT solutions under the
concept of Smart Grid, designed to support and ensure timely repairs, and informing management
about the current situation in the power system as a whole [8, p.12].
An important issue for every company is to build an effective mechanism of risk
management. Comprehensive risk management combined with business processes and the course of
making strategic decisions as well as administrative steps related to the daily operations of the
company.
The main targets of risk management are:
- Promoting the achievement of the organization goals;
- Creating a "precautionary" management techniques, which involves early detection of risks
and taking steps to reduce probability of their realization, prevent or reduce the negative
consequences in the event of implementation;
- Improving the quality of management in circumstances of force majeure, reducing losses
upon the occurrence of these circumstances;
- Improving the accuracy and competency planning, improve decision making;
- Optimizing the use and / or distribution of resources and capital.
So energy companies innovation management should be comprehensive, taking into account
both economic and technical factors with unconditional implementation of environmental
constraints.
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Economic substance of rent seeking, its sources, causes and main actors entering specific rental relationship
are considered in the article. The role of social capital in opportunism manifestation reducing and rent seeking effects
leveling is traced.
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В статті розглянуто економічний зміст рентоорієнтованої поведінки, її джерела, причини та основні
суб‘єкти, що вступають у специфічні рентні відносини. Простежено роль соціального капіталу в зменшенні
проявів опортунізму суб‘єктів економічних відносин та нівелюванні наслідків рентоорієнтованої поведінки.
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В умовах нестабільного економічного, соціального, правового, політичного
середовища, в якому існує Україна протягом всього періоду незалежності, особливо гостро
постає питання про виявлення причин такого несприятливого середовища, механізмів їх дії, а
також мінімізації наслідків та унеможливлення їх існування в подальшому. Одним з таких
механізмів, на думку авторів, є такий різновид опортуністичної поведінки, як
рентоорієнтована поведінка.
Термін рентоорієнтована поведінка («rent-seeking»), або боротьба за ренту, пошук
ренти, введено в науковий обіг завдяки роботам А. Крюгер (Krueger A., 1974) [1] та широко
досліджено Г. Таллоком і Дж. Б'юкененом. Проблемам специфічної ренти присвячені і праці
російських вчених, серед яких, в першу чергу, необхідно відзначити А. Заостровцева, Р.
Нурєєва, А. Ослунда, Л. Якобсона та інших. Серед українських дослідників можна виділити
лише окремі спроби вивчення цієї важливої проблеми. Так, наприклад, О. Длугопольський, І.
Зятковський, О. Носова, С. Архієреєв, Р. Пустовійт у своїх працях розглядають лише окремі
аспекти впливу рентоорієнтації на національну економіку.
Однак, незважаючи на досягнення вітчизняної та зарубіжної економічної думки в
дослідженні опортуністичної, і, зокрема, рентоорієнтованої поведінки, термінологічна
невизначеність та полемічність цієї проблеми, а також гостра необхідність у її розв‘язанні
через суспільне протистояння, що має місце в Україні, загострюють потребу в уточненні,
систематизації понятійного апарату як важливого підґрунтя розробки дієвої антирентної
політики в сучасних умовах соціально-економічних трансформацій.
Метою статті є узагальнення теоретичних засад сутності та умов формування
рентоорієнтованої поведінки та розробка механізмів культивації соціального капіталу як
інструменту подолання подібних проявів опортунізму.
Феноменом «рентоорієнтованої» поведінки є діяльність окремих соціальних груп, що
направлена на використання монопольного положення або на отримання доступу до
урядових субсидій з метою власного збагачення. Інакше кажучи, рента – це доходи, що
перевищують той їх розмір, який міг бути отриманий індивідом у випадку виконання даного
виду діяльності альтернативним чином за відсутності монополії на владу.
Така «рента» відрізняється від звичайної економічної ренти тим, що отримувати її
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може людина, яка не володіє певними засобами виробництва та не займається продуктивною
діяльністю, а обіймає посаду, що дозволяє їй мати доступ до благ, за рахунок яких можливе
особисте збагачення. Тобто, у даному випадку поняття «ренти» передбачає можливість
укладання угоди або трансакції зі специфічним товаром, пропозиція якого обмежена. Крім
того, «ренту» може отримувати будь-який господарюючий суб‘єкт, що має набір певних
психологічних характеристик, які зумовлюють пасивне очікування людиною своєрідної
«ренти».
Цей феномен не є породженням трансформаційного періоду, він мав місце і в
плановій економіці та залишився у вигляді рутин, звичок, норм. На думку К. Фонкич [2], за
умов планової економіки не існувало можливостей отримання «ренти» через міцний
контроль з боку контролюючих органів тоталітарного суспільства, тому сама
«рентоорієнтована» поведінка могла з‘явитися тоді, коли економіка зазнала трансформацій.
Але, на нашу думку, в межах комуністичної системи існував свій «рай» для привласнення
специфічної «ренти», і далі ми наведемо аргументи на користь цього твердження.
Описана ситуація призвела до цілої низки негативних соціально-економічних
наслідків. Пол А. Клівленд (Cleveland, 2000) [3] вказує на два основні джерела соціальних
втрат від «ренти». По-перше, вони відбуваються через ресурсні витрати громадян у спробі
отримати економічну ренту, оскільки при цьому не відбувається створення капітальних
активів. По-друге, втрати відбуваються через подальше скорочення виробництва, що потягне
за собою захоплення монопольного права.
При старому режимі соціалістичних принципів дотримувались не завжди, та у
багатьох індивідів виробилась звичка привласнювати все, що під рукою та чекати
патерналістської державної допомоги, будь то зниження планових завдань, пробачення
боргів, фінансове покриття збитків або державні соціальні виплати та гарантії, чергове
отримання державних квартир, автомобілів та таке інше, що теж, на нашу думку, є джерелом
отримання «ренти». Щодо обсягів «ренти», то в колишньому Союзі обсяги
«рентоорієнтованої» поведінки значно більші, ніж в європейських постсоціалістичних
країнах, оскільки комунізм у нас проіснував значно довше, тому економічна абсурдність
вкоренилась значно міцніше. Але обсяги «ренти» в умовах колишнього СРСР незрівнянно
менші, ніж «рента» в умовах зламу цієї системи, оскільки інституціональний хаос відкриває
можливості для стрімкого збагачення.
А. Ослунд [4, с. 104] вважає, що однією з причин, за яких злам комуністичного
устрою пройшов настільки мирно, було те, що колишня еліта розкололася, та її частина, яка
розуміла безмежні можливості збагачення за рахунок «ренти», відмовилась від
комуністичних ідей. Але вона не бажала миттєвого введення конкурентної ринкової
економіки, тому що протягом проміжної стадії можна було захопити владу над
господарськими цінностями, видобуваючи прибутки з множинності ринкових деформацій та
не зазнавати при цьому складнощів ринкової конкуренції. В результаті відносно невелика
соціальна група неймовірно збагатилася за рахунок привласнення «ренти» в епоху зламу
комуністичної системи та зародження ринкових відносин.
На відміну від нормального прибутку, «рента» видобувається в результаті обмеженого
доступу до джерел збагачення, що зумовлює виникнення специфічних прибутків. Таким
джерелом збагачення в пострадянському просторі була і є державна власність, що потім
частково була перерозподілена до рук окремих зацікавлених осіб шляхом номенклатурної
приватизації, яка замість пригнічення механізму пошуку політичної «ренти» сама стала
засобом, причому більш значимим, її створення. Крім того, еліта використовувала
відсутність правового поля, а нерідко й лобіювала потрібні його якості. Це інституційне
явище було описане Д. Нортом: найбільш сильні соціальні чи політичні групи лобіюють ті
закони, які для них є вигідними [5, с. 57]. В даному випадку вигідними були такі інституційні
умови, коли створювались можливості для максимізації «ренти».
Таким чином, ринкові деформації створюють додаткові канали отримання «ренти». А
поглиблення соціально-економічної кризи відбувається в міру зростання дифузії та
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дестабілізації суспільних інститутів і зниження регулятивної ролі правових і моральних
норм. Тому, на думку А. Ослунда, реформи в пострадянських країнах повинні бути
спрямовані ще й на те, щоб звести до мінімуму можливості отримання такої«ренти». Ми ж
вважаємо, що реформи одразу ж повинні були побудовані таким чином, щоб виключити
можливості збагачення за рахунок «ренти». Але частина тих, хто проводив реформи,
очевидно, були зацікавлені саме в такому їх розвитку, а особи, які вимагали реального
обмеження «ренти», не мали повноважень для відповідних дій.
Рентоорієнтована поведінка за принципом «історія є важливою» успадкована
сучасною трансформаційною економікою, але трансформація, безумовно, видозмінила це
явище. На нашу думку, на сучасному етапі рентоорієнтована поведінка – це діяльність
індивідів, організацій чи фірм, що націлена на отримання вигод шляхом маніпулювання
законодавчими чи економічними умовами, а не шляхом виробництва і продажу товарів та
послуг; або існує у формі узурпації прав на перерозподіл державних ресурсів.
В сучасному суспільстві домінування приватного інтересу в діяльності державних
агентів можна пояснити принаймні кількома причинами. По-перше, неможливо відрізнити
серед осіб, що претендують на керівні посади у сфері державної діяльності тих, які
керуються власними приватними інтересами, як і неможливо перевірити наявність
моральних зобов’язань кандидатів, відмову від максимізації власної індивідуальної вигоди
на користь суспільства тощо. По-друге, введена ще А. Смітом передумова, згідно з якою
кожен індивід прагне до задоволення власного інтересу, тому наївним є припущення, що
державні службовці вирішать добровільно підпорядкувати свою діяльність суспільним
інтересам.
Що стосується різноманіття специфічних рентних відносин, то виділяють кілька
узагальнених напрямків пошуку ренти: 1) за допомогою державного регулювання, куди
відносяться: регулювання природних монополій, регулювання галузей, які не є монополіями
(авіаперевезення,
молочна
промисловість,
електроенергетика,
телекомунікації,
фармацевтична індустрія та інші), протекціоністську політику по відношенню до певних
галузей (сільське господарство, машинобудування), спекуляції на різниці між внутрішніми
та світовими цінами, відшкодування ПДВ за зовнішньоекономічними операціями з бюджету;
2) через тарифи і квоти, переважно ліцензування зовнішньоекономічної діяльності, субсидії
на імпорт; 3) за допомогою іншої урядової діяльності: номенклатурна приватизація,
маніпуляції з бюджетними коштами, державні контракти, пільгові кредити, доходи від
муніципального майна та інше.
Специфічним проявом ренторієнтованої поведінки є відкат. Відкат – це неофіційна
назва частини коштів, що виділяються на виконання робіт за державним замовленням, яку
виконавець замовлення в подяку за його отримання повертає замовнику в особі чиновника,
або керівника державного органу. Фактично, відкат – це завуальований хабар особі, яка
приймає рішення про витрачання коштів на підприємстві, який досить важко простежити
юридично [6, с. 15].
Якщо ж розбиратися з причинами рентоорієнтованої поведінки, то слід зазначити, що
кожен індивід зацікавлений в максимізації власної вигоди, навіть якщо дії, пов‘язані з цим
мають ознаки опортунізму. Таким чином виходить, що чиновники, які розпоряджаються
державними коштами, також виходять із власних, а не державних інтересів. А майже кожен
громадянин вважає, що він не в змозі контролювати чи чинити будь-який вплив на такого
чиновника.
Держава фактично представлена групою державних службовців (посадовців), які
діють від її імені та надають послуги з розподілу суспільних благ населенню. Саме вони
розпоряджаються державними коштами, які, як свого часу зауважила Маргарет Тетчер, є
коштами платників податків, а не держави. Але внаслідок рентоорієнтованої поведінки у
виконанні професійних обов’язків держслужбовцями суспільне благо не потрапляє до
населення, а стає об’єктом власності певної зацікавленої вузької групи агентів. Фактично,
окремі групи економічних агентів з приватного сектора конкурують на ринку надання
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державних послуг з усім населенням, тобто з усім приватним сектором, а державні
службовці конкурують з населенням при перерозподілі доходів окремих груп економічних
агентів [7]. Через недопущення участі громадян у розподіл ресурсів (навіть обмежений
доступ до такої інформації та її непрозорість), ці дії апріорі не передбачають ефективності в
межах суспільства.
Другою стороною в отриманні специфічної ренти є те вузьке коло осіб, що «купує»
доступ до суспільних благ, обмежуючи таким чином можливості їх споживання для інших
членів суспільства.
Застосування терміну «рентоорієнтована поведінка» виправдано не лише щодо
посадових осіб, які мають доступ до благ, за рахунок яких можливе особисте збагачення
(трансакції за специфічним товаром, пропозиція якого обмежена) та обмеженого кола осіб,
що користуються рентоорієнтацією посадовців. Сучасні дослідження доводять, що «ренту»
може отримувати будь-яке домогосподарство (третій суб‘єкт), що має набір певних
психологічних характеристик, які зумовлюють очікування людиною своєрідної «ренти».
Передусім, «ренту» можна отримувати за рахунок патерналістської поведінки держави [8].
Цей патерналізм ґрунтується на обіцянках держави дати безоплатно як певні
матеріальні блага (квартиру, автівку та ін.), так і ціла низка всіляких пільг. Через це одна
частина суспільства платить за себе сама, не сподіваючись на допомогу, і, фактично, за іншу
частину, що не надто напружується, тому що їм все одно дадуть необхідне. Такий ілюзорний
захист позбавляє суспільство від зайвих стресів, але заважає тверезо оцінити ситуацію і
підготуватися до можливих ризиків в майбутньому та нівелює мотивацію до зростання. На
жаль, так відбувається дуже часто, бо насильницький перерозподіл благ знищує стимули до
їх створення. Але це створює стимули до прояву такої рентоорієнтованої поведінки, що
дозволяє отримувати від держави ці безоплатні блага.
Головна ж колізія патерналізму полягає в тому, що держава не може гарантувати
громадянину ніяких матеріальних благ, оскільки сама їх не створює, а лише перерозподіляє
створене іншими податкоплатниками. І якщо раптом виявляється, що перерозподіляти
нічого, всі державні гарантії руйнуються.
Четвертим суб‘єктом рентоорієнтації є підприємство (або підприємець).
Рентоорієнтована поведінка в цьому випадку витісняє пошук прибутку, реалізований за
допомогою інвестицій, оскільки наявність надприбутків через прагнення до отримання
специфічної ренти знищує мотивації до інновацій та інших засобів зниження витрат
виробництва.
Таким чином, ми виділили чотирьох суб‘єктів – носіїв рентоорієнтованої поведінки.
Якщо оцінювати суспільний ефект її наявності в економічних відносинах, які є в Україні, то
стає очевидно, що всі мотиви, крім прагнення власної вигоди, мають тимчасовий,
непередбачуваний характер, і ними неможливо керуватися при аналізі і (особливо) при
створенні «ефективних» державних організацій. Тому, визнаючи факт існування мотивів і
цінностей, що виходять за рамки максимізації індивідуальної функції корисності, необхідно
розглядати такий мотив як домінуючий, нехтуючи дією інших мотивів людської поведінки.
Переконливим методологічним підґрунтям існування рентоорієнтованної поведінки
можна вважати так званий «ефект діагоналі» в економічній поведінці, який полягає в тому,
що людина, що знає напевно кращій (менш витратний, з більшим зиском) шлях реалізації
своїх інтересів, ніж офіційно пропонований та закріплений у формальних нормах, то, за
відсутності санкцій, вона реалізує свої інтереси саме таким шляхом. Це є не що інше, як
раціональна поведінка егоїстичного суб’єкта в суспільстві з неефективним регулюванням
економіки. Беручи до прикладу безпосередньо економічну діяльність, то прикладом,
реалізацією цього ефекту є ведення бізнесу в тіньовій економіці («сірий», «темно-сірий» та
навіть «чорний» сектори), опортуністична поведінка, невиконання контрактів, порушення
правил, корупція тощо. На наш погляд, такі ефекти є проявом «псевдо»-форм соціального
капіталу [9, с. 52].
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З іншого боку, в економічному середовищі, де звичною є рентоорієнтована поведінка,
дуже легко спровокувати опортуністичну поведінку учасників організації (групи). Всі ці
фактори обумовлюють вищий чи нижчий рівень соціального капіталу, що існують в групі чи
суспільстві.
Це, в свою чергу так чи інакше залежить від суб’єктів, що вступають у відносини, а
саме: від їхнього сприйняття розділених норм та правил та відповідної поведінки в межах
того чи іншого оточення. І тут треба згадати, що поведінка раціональної людини у
суспільстві обумовлена не тільки співвідношенням економічного зиску та втрат, але й
певним рівнем освіти й виховання, власними установками (внутрішній фактор впливу),
розділеними в суспільстві цінностями (як зовнішнім фактором).
Норма граничного заміщення власних інтересів суспільними, за якою це відбувається,
відображає рівень соціального капіталу, носієм якого є людина, але тільки в точці дотику до
обмежувальної лінії індивідуальних можливостей. Тобто, коефіцієнт соціального капіталу
показує, від якого обсягу власних інтересів згодна відмовитись людина, щоб реалізувати
додатково певні спільні інтереси за незмінного результату (рівня вигоди, добробуту) для себе
та в межах власних можливостей. Для спільноти, де функціонує даний індивід, важливість
прийняття людиною саме такого рішення на користь спільних інтересів безсумнівна, а для
індивіда є важливим не зменшити результат реалізації інтересів.
Чим може бути зумовлене те чи інше співвідношення? Тут варто додати таке
спостереження, що за умови, коли власні інтереси задоволені на досить високому рівні (а це
за нашою логікою можливо або через великі індивідуальні можливості, або через малу
вартість їхньої реалізації), то індивід з набагато більшою вірогідністю буде реалізовуватися
через суспільство та розділяти спільні інтереси без жодного примусу та загрози санкцій.
Зважаючи на те, що індивідуальні можливості людини здебільшого залежать від її
здібностей, рівня освіти, надбаного досвіду та інституційних умов формування та існування
особистості, то мова йде про рівень інституційного людського капіталу. Вартість реалізації
залежить також від зовнішнього економічного середовища. Тому й вірогідність проявів
рентоорієнтованої поведінки у розвинених суспільствах є нижчою.
Таким чином, наявність соціального капіталу обумовлює такий тип поведінки людини
у відповідності з прийнятими нормами, що не призводить до втрат інших учасників
соціально-економічних відносин. Навпаки, людина свідомо віддає частину ефекту від своєї
діяльності іншій стороні, не зазіхаючи на неї, тобто відбувається передача прав власності на
частку результатів своєї діяльності. У такому контексті рентоорієнтована поведінка може
розглядатися як така, суб’єкт якої не є носієм соціального капіталу, або рівень соціального
капіталу, що проявляється в його поведінці є нижчим, ніж в оточуючому соціальному
середовищі. Для того, щоб збільшити рівень реалізації власних рентоорієнтованих інтересів,
треба відволікти зусилля від реалізації суспільних інтересів, відмовитися від дій на їхню
користь. По суті, рентоорієнтована поведінка є інституційною протилежністю поведінці,
обумовленій наявністю соціального капіталу. Порівнюючи їхні прояви, можна зробити
висновок, що за ключовими критеріями вони взаємовиключають один одного (див. табл.. 1):
Таблиця 1
Порівняння рентоорієнтованої поведінки та поведінки, зумовленої соціальним
капіталом
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Важливим спостереженням в нашому дослідженні українських реалій є те, що і
перший, і другий типи поведінки сформувалися в національній економіці стихійно, без
спеціальної націленої участі держави, хоча і під впливом її політики. В цьому, на наш
погляд, полягає феномен сучасного українського інституціонального середовища, де
одночасно співіснують найгірші прояви рентоорієнтованої поведінки, згадані вище (як то
відкати, хабарництво) та яскраві прояви досить високого рівня соціального капіталу
(потужний волонтерський рух, благодійність тощо).
На нашу думку, в умовах тотальної невизначеності, наявності зовнішньої та
внутрішньої загрози національній безпеці та економіці, настав час для цілеспрямованої
політики держави щодо підвищення рівня соціального капіталу як інструменту подолання
руйнівної рентоорієнтованої поведінки.
В свою чергу, можливою та найбільш ефективною стає реалізація даних заходів на
основі наявного людського потенціалу в усіх сферах. Мається на увазі залучення до
реформування галузей економіки професійних спеціалістів-носіїв високого рівня соціального
капіталу, поведінка яких буде виключати неефективні рішення на основі рентної орієнтації.
Також одним з найважливіших шляхів формування високого рівня соціального капіталу у
суспільстві є орієнтована на це освіта. Саме в межах освітньої системи формується
професійний та громадянський світогляд, що визначає моделі та шаблони поведінки
суспільно-економічних агентів.
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ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ ЛИЗИНГОВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В УСЛОВИЯХ
ГЛОБАЛИЗАЦИИ
The article analyzes the market of leasing activity in Ukraine, substantiated features of leasing companies as
the main subjects of the provision the leasing, were given proposals for leasing relations for the development of the
national economy.
Key words: leasing, leasing activity, leasing operations.
В статье проанализирован рынок лизинговой деятельности в Украине, обоснованы особенности
деятельности лизинговых компаний как основных субъектов предоставления услуг по лизингу, наданы
предложения относительно лизинговых отношений для развития национальной экономики.
Ключевые слова: лизинг, лизинговая деятельность, лизинговые операции.

В современных условиях на отечественных предприятиях существует неотложная
потребность в обновлении материальной базы, причем необходимость оказывается не только
в модернизации и расширении уже действующего модельного ряда основных фондов, но и в
качественном обновлении средств производства. На сегодня, когда сроки морального износа
техники сокращаются, вовсе не обязательно да и не всегда выгодно владеть каким-либо
современным, высокотехнологическим оборудованием, вполне достаточно получить право
на его использование.
Поэтому именно благодаря лизинговым операциям существует реальная возможность
обновления парка машин и механизмов, а предприятия имеют возможность использовать и
покупать новое оборудование. Из-за ряда нерешенных проблем лизинг не занял надлежащее
место в отечественной экономике. Современное состояние лизинговых отношений является
одним из отстающих моментов развития производства в Украине, а иностранные компании
чаще его используют.
Конечно, привлечение в экономику Украины более усовершенствованной новой
техники используя механизм лизинга является позитивным и экономически целесообразным.
Кроме того, данный процесс
улучшает развитие производственного потенциала
производителей новой техники. Учитывая это, следует отметить, что лизинг может стать
одним из действенных инструментов экономического развития страны. Поэтому, очевидно,
что механизм лизинга должен быть направлен на решение проблем развития лизинга в
Украине именно для отечественных лизингодателей-инвесторов и, в первую очередь, для
производителей «лизинговой продукции».
Сегодня актуальным является исследование природы лизинга, определение его
сущности и места среди других, смежных с ним явлений. В связи с чем является
необходимым решение вопроса правовой регуляции лизинговых отношений, в том числе
инвестиционные аспекты лизинга и правовое обеспечение развития лизинга в сфере
экономики Украины.
В нашей стране лизинговая форма кредитования недостаточно распространена. Одна
из главных причин – большой спрос на кредитные ресурсы из-за достаточно высокого
уровня инфляции делает для банков более привлекательным краткосрочное кредитование по
высоким процентам, что дает возможность быстрого получения высокой прибыли. На
сегодняшний день в Украине из полусотни зарегистрированных лизинговых фирм в
действительности работает менее десяти. Они (как и другие компании, которые не
специализируются на этой деятельности, но занимаются ею) лишь разрабатывают
лизинговые программы и постепенно приступают к их реализации.
Лизинговые компании являются финансово слабыми, поскольку полностью зависят от
основателей, им нередко недостает средств на приобретение именно того оборудования,
которое интересует производителей как потенциальных лизингополучателей. В
действительности лизинговых проектов очень мало, в большинстве случаев они
осуществляются при поддержке государства. Успешных частных проектов вообще единицы
[17, с. 184].
В целом успешному формированию лизинговых отношений в Украине препятствуют:
несформированность на общегосударственном уровне политики развития лизинга;
несовершенство украинского законодательства; жесткая система налогообложения
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лизинговых операций; низкий спрос на товары отечественного производства; низкая
платежеспособность всех категорий потребителей. Наблюдая за темпами становления и
развития лизингового рынка, которые не являются достаточно значительными, можно
сделать вывод о сложности сложившейся ситуации.
Препятствий, которые мешают развитию такого необходимого инвестиционного
инструмента, достаточно много [17, с. 187]. Среди них можно выделить такие группы по
уровням: мегауровень, макроуровень и микроуровень.
Мегауровень включает проблемы в сфере международных отношений Украины.
Однако неопределенность и постоянные изменения приоритетных направлений развития
государства также сыграли важную роль и создали ей имидж нестабильного финансового
партнера на международном рынке. Вследствие чего, у Украины, как восточно-европейского
государства, возникли проблемы интеграции в мировое экономическое пространство.
Интеграционные проблемы лизинговой деятельности на современном этапе
возникают из-за нестабильности экономической и политической ситуации в стране, которая
влияет на решение руководителей международных организаций относительно участия
Украины в международных процессах. К проблемам интеграционного характера
целесообразно отнести: неучастие Украины во многих международных конвенциях и
организациях, деятельность которых связана с регуляцией лизинга; несоответствие
украинского рынка лизинга международным требованиям; неготовность украинского рынка,
особенно производителей, к вступлению Украины в международные организации; проблемы,
связанные с регуляцией соглашений международного лизинга.
Макроуровень объединяет проблемы национально-государственного значения,
которые сдерживают развитие разных отраслей экономики, негативно влияют на рыночные
отношения в государстве. Проблемами на современном этапе, которые относят к
макроуровню, являются:
– экономические (неудовлетворительная конъюнктура рынка основных фондов,
неблагоприятный налоговый климат, низкая конкурентоспособность отечественной
продукции на внешних рынках, отсутствие льгот для организаций
занимающихся
лизинговой деятельностью);
– административные (несоответствие законодательного обеспечения потребностям
рынка и мировой практике регуляции лизингового бизнеса);
– социальные (уровень минимальной заработной платы, потребления, сохранение
социальных гарантий, деятельность профсоюзов);
– психологические (моральная неготовность потенциальных лизингополучателей к
использованию новых форм финансовых взаимоотношений, нежелание платить за риски
лизинговой деятельности, непонимание сути лизинга и его преимуществ);
– рыночные (иностранные лизинговые компании являются посредниками на
финансовом рынке, который порождает угрозу истока капитала, оттока из государственного
бюджета и формирования зависимости от иностранных финансовых структур).
Микроуровень
связан с проблемами, с которыми сталкиваются субъекты,
предоставляющие лизинговые услуги, и хозяйственные единицы, использующие или
намеревающиеся воспользоваться услугами организаций, которые предоставляют
лизинговые услуги.
К проблемам лизинговой деятельности на макроуровне можно отнести:
квалификационные проблемы, управленческие проблемы, финансовые проблемы, ресурсные
проблемы, технические проблемы, конъюнктурные проблемы, конкурентные проблемы,
маркетинговые проблемы, проблемы региональной и отраслевой концентрации.
Кроме перечисленных выше проблем, негативной также является ограниченность
сроков действия лизинговых соглашений. В отечественной практике преобладают договоры
среднесрочного действия в отличие от зарубежных компаний, где лизинговые соглашения
заключаются на долгосрочный срок. Не менее важную роль играет слабое развитие
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инфраструктуры рынка и отсутствие информации и рекламы относительно лизинговых
услуг.
Инфраструктура лизингового рынка должна содержать широкую сеть лизинговых
компаний, консалтинговые фирмы, информационную систему, банковские учреждения,
маркетинговые компании, страховые и рекламные услуги, а также структуры сбыта.
Недостаточный инфраструктурный рынок лизинга влечет другие проблемы – нехватку
квалифицированных кадров и недостаточную информированность потенциальных
потребителей лизинговых услуг. К сожалению, отечественное законодательство не
удовлетворяет нормам международного лизингового права. Наблюдается ярко выраженная
тенденция зависимости отечественного лизингового рынка от импорта: около 80%
лизинговых операций являются операциями международного лизинга [17, с. 187].
Широкому распространению лизинга также препятствуют такие негативные факторы:
общемировой финансовый кризис, который влияет на всех субъектов лизинговых
соглашений; отсутствие единственного центра контроля для создания равных условий на
рынке лизинга (сегодня оперативный лизинг регулируется Министерством экономики,
финансовый лизинг – Государственным комитетом финансовых услуг); политическая
нестабильность, как в самой Украине, так и за ее пределами, особенно в странах
Европейского Союза; низкая платежеспособность лизингополучателей, что приводит к
большим рискам лизингодателей; лизинговые компании, равно как и банки, имеют
проблему с ликвидностью и не имеют возможности получать рефинансирование от НБУ;
слишком жесткая система налогообложения лизинговых операций; низкий спрос на товары
отечественного производства в сравнении с импортными аналогами, которые имеют более
высокие технико-экономические показатели; недостаточное развитие и ограниченное
использование инфраструктуры рынка лизинга (бюро кредитных историй, реестр
обременений движимого имущества, реестр обременений недвижимого имущества,
механизм страхования финансовых рисков, и тому подобное); недостаточность
квалифицированных кадров в сфере лизинга и низкий уровень осведомленности по вопросам
лизинга среди представителей малого и среднего бизнеса [21, с. 89].
Решение этих проблем нуждается в комплексном подходе и возможно лишь при
условии принятия государственной программы развития рынка лизинговых услуг.
Основными направлениями в пределах этой программы должны стать:
усовершенствование законодательной базы, согласование ее с международными нормами,
снижение стоимости кредитных ресурсов до уровня, который бы не превышал 20% годовых
для обеспечения эффективности лизинговых операций, снижение стоимости нотариальных
услуг по оформлению договоров лизинга с целью послабления финансовой нагрузки на
участников лизингового соглашения, создание инфраструктуры рынка лизинговых услуг,
развитие системы гарантий и страхования предметов лизинга, разработка комплекса
мероприятий для увеличения иностранных инвестиций под программы лизинга, усиление
заинтересованности банков используя систему льгот при долгосрочном кредитовании
лизинговых соглашений, создание лизинговых центров, которые бы специализировались на
обслуживании малых предприятий, организация при областных лизинговых центрах отделов
по формированию базы данных о спросе и предложении на оборудование, реформирование
налогового законодательства в части стимулирования лизинговых операций – внедрение
приускоренной нормы амортизации для объектов лизинга, предоставление инвестиционных
льгот при налогообложении прибыли предприятий, применение упрощенной процедуры
возвращения имущества [17, с.189].
Иностранные лизинговые компании заинтересованы в выходе на украинский рынок
лизинговых услуг. Это связано с появлением признаков возобновления лизинговых
перспектив после значительных проблем, которые были присущи лизингу в Украине в
течение последних двух лет.
В Украине низкие производственные расходы, потому она считается привлекательной
для иностранных лизингодателей. Доходы иностранной лизинговой компании в Украине
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являются высокими относительно результатов лизинга в собственной стране. «Маржа»
иностранной лизинговой компании в Украине достигает 8% на лизинге автомобилей и может
доходить до 30% по некоторым другим договорам. Для украинских компаний такие
показатели являются низкими потому, что они не превышают даже инфляцию, или являются
ниже депозитных ставок. Украина также привлекает иностранных лизингодателей более
дешевой рабочей силой и близостью к Европейскому Союзу [22].
Ряд иностранных банков, а также ряд лизингодателей, предоставляющих в лизинг
коммерческие транспортные средства, рассматривают возможности выхода на украинский
рынок. Это подтверждает прогнозы, что на рынке лизинговых услуг опять начнется рост
участия иностранных фирм в Украине, причем на том же уровне, что и в докризисные годы.
Например, компания Fraikin, которая специализируется на коммерческих автопарках в
Европе, рассматривает возможность появления украинского отделения через польский
филиал.
Интерес транспортных компаний к Украине вполне объясним, учитывая, что
потенциал для роста на рынке транспортных услуг в Украине оценивается как «большой». В
то же время, как средний уровень проникновения лизингового транспорта в странах,
ассоциации которых являются членами Leaseurope, - около 40 %, то в Украине этот
показатель всего 2,7 %.
Несколько местных украинских лизинговых компаний, которые принадлежат банкам
Raiffeisen Leasing Aval и Unicredit Leasing, также работают в сегменте транспортного лизинга
Украины. Данные компании почувствовали на себе негативный эффект неплатежей во время
финансовой рецессии. Больше 60% объектов лизинга в Украине в этом сегменте –
транспортные средства. Большинство из них передается в лизинг малому и среднему
бизнесу, и это объясняет, почему рынок лизинга теряет банковскую поддержку во время
кризиса, - малый бизнес первым становится банкротом.
Самым распространенным в настоящее время является лизинг грузовых автомобилей,
морских и воздушных судов, компьютерной техники. Снабжение автотехники и
оборудование на лизинговой основе предлагают такие компании: "RENAULT", "DAF",
"SCANIA", "IBM", "НР" и другие.
Ряд зарубежных компаний выразили готовность развивать сотрудничество с
отечественными лизинговыми компаниями относительно поставки в Украину на лизинговой
основе сельскохозяйственной и тракторной техники и оборудования - "Johndear", "Виzon",
"NEUERO", "ursus’, "ProКОР"; строительной техники - "Саterpillar", "ZEPPELIN", "ТАТrА",
"Соndor"; автотехника - "МАН", "Меrcedes", "Миtsubishi", "Volvo", "Skoda". На сегодняшний
день уже является подтвержденным тот факт, что украинские международные перевозчики с
помощью лизинга обновили свой автомобильный парк на сумму свыше 380 млн. дол. США
[41].
Но работа иностранных лизинговых компаний в Украине еще находится на начальной
стадии. Этому есть объективные факторы: политическая нестабильность, а также высокие
внешние долги Украины являются сдерживающим фактором для заграничных лизинговых
инвесторов.
Ожидание прибытия новых игроков на рынок Украины также приведет к увеличению
конкуренции для существующих участников, среди которых Volvo Financial Services, Scania
Financial Services и ALD Automotive - компания, которая занимается оперативным лизингом
и флит-менеджментом и принадлежит к Societe General group.
Возможность применения операций лизинга иностранными компаниями в Украине
заключается также и в создании благоприятного налогового режима, установленного
непосредственно в странах-участницах лизинговых операций. Например, таким стимулом
может быть экспорт налоговых льгот из страны-лизингодателя в страну-лизингополучателя.
Такой подход становится актуальным для иностранных государств еще и потому, что
в Украине на сегодня практически отсутствуют любые налоговые льготы, которые бы
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стимулировали развитие международного лизинга, а действующая система налогообложения
делает невозможным введение таких льгот за рубежом.
В частности, в Украине существует проблема тройной налоговой нагрузки НДС
операций импорта иностранных товаров на условиях лизинга: первый НДС заложен в цену
товара, второй НДС платится лизингополучателем при пересечении лизинговым объектом
таможенной границы Украины, третий НДС лизингополучатель должен оплатить во время
выкупа объекта. Законодательно обусловлено, что НДС на остаточную стоимость не
платится лишь в случае наличия соглашения об избежании двойного налогообложения
между странами лизингодателя и лизингополучателя.
Также заслуживает внимания предложение, которое предусматривает возможность
освобождения лизингополучателей от уплаты НДС во время оформления таможенной
декларации, поскольку лизингополучатель ввозит не свою собственность. Предмет
международного лизинга может стать собственностью лизингополучателя-резидента лишь
при условиях выполнения договора лизинга. В случае, если договор лизинга разрывается,
предмет лизинга должен быть возвращен лизингодателю. Данный НДС целесообразнее
платить в момент перехода права собственности на имущество лизингополучателю с учетом
остаточной его стоимости на момент перехода.
Также существует проблема двойной налоговой нагрузки налогом на прибыль
предприятий иностранного лизингодателя, поскольку, кроме уплаты налогов на прибыль в
своей стране, из него, согласно украинскому законодательству, удерживают еще и налог на
прибыль нерезидентов, ставка которого составляет 15%.
Таким образом, ситуация на рынке лизинговых услуг Украины характеризуется
значительным превышением спроса над предложением и заметной тенденцией к развитию
преимущественно международной формы лизинга.
Причинами этого можно выделить:
– длительный период пользования объектами лизинга, в частности активной частью
основных фондов (по большей части от 3 до 10 лет);
– низкая, по сравнению с отечественной, стоимость услуг (лизинговый платеж по
валютному контракту составляет 16-20% годовых);
– отсутствие требования получения гарантий правительства или первоклассных
украинских банков (в отличие от получения зарубежного кредита).
Реализация предложенных мероприятий обеспечит укрепление и динамическое
развитие отечественного рынка лизинга, поддержку доверия к нему и будет способствовать
его интеграции в европейский и мировой рынки лизинга.
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В статье рассмотрены современные проблемы обеспечения эффективного функционирования рынка
труда. Проанализированы тенденции в сфере занятости по данным международных исследований.
Предложены мероприятия формирования эффективной занятости на государственном уровне как ключевого
аспекта социально-экономического развития Украины.
Ключевые слова: Рынок труда, рабочая сила, страна-донор, трудовая миграция, безработица,
эффективная занятость, социально-экономическое развитие.

Проблема рынка труда занимает одно из ключевых мест в социально-экономическом
развитии Украины. Современное состояние социально-политического и экономического
развития страны вызывают необходимость усовершенствования механизмов государственного
регулирования рабочей силы.
Теоретические и практические аспекты рынка труда в Украине широко
рассматриваются в работах многими отечественными учеными и исследователями.
Исследованию рынка труда населения в разные времена были посвященные труды
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иностранных и отечественных ученых: Г. И. Башнинина, А. С. Булатова, М. К. Бункина, И.
П. Ведяпина, О. В. Волкова, Д. Гайдера, И. В. Купалова, П. Ю. Лазура, Г. Ламперта, А. Н.
Ластовецкого, Е. М. Либановой, Т. Линвуда, Р. Марра, В. С. Медведева, А. А. Пристанева,
В. А. Семенова, В. Я. Райцин, Н. В. Ушенко.
Невзирая на большой вклад многих ученых в развитие рынка труда Украины, такое
сложное экономическое звено невозможно исследовать до конца, оно требует постоянного
мониторинга.
Целью работы является исследование тенденций развития и оценка эффективности
государственного управления рынком труда Украины, определения перспектив его развития
в контексте обеспечения эффективной занятости населения на государственном уровне.
В современных условиях вопрос регулирования рынка труда приобретает особенную
значимость, поскольку циклический характер современной экономики вызывает безработицу
и связанные с ней негативные экономические и социальные последствия, обуславливающие
проблемы рынка труда.
Состояние дел на рынке труда необходимо рассматривать как сложную систему,
состояние которой улучшается или ухудшается от степени ее изученности и влияния
управления на разных уровнях, как по горизонтали, так и по вертикали. Историческая мысль,
что рынок труда стихиен, абсолютно неверна. Он в значительной степени управляется при
надлежащей продуманности и комплексном подходе.
Система отношений на рынке труда является одним из самых актуальных
направлений социально-экономического звена государства. Развитие рынка труда вызвано
низким уровнем регулирования безработицы Украины, отсутствием четкой структурности
рынка труда, недостаточным количеством рабочих мест, отсутствием механизмов
регулирования рынка труда и тому подобное.
Для усовершенствования функционирования рынка труда Украины необходимо
определить единые концептуальные подходы к оценке функционирования рынка труда,
разработать направления его комплексного изучения и системы статистических показателей,
согласно которым будут определены конкретные меры по совершенствованию политики
занятости в стране.
Современному состоянию развития рынка труда характерны такие процессы и
тенденции: старение рабочей силы; рост мобильности рабочей силы; необходимость
постоянного развития рабочей силы; возникновение и развитие нестандартных форм
занятости; гуманизация сферы труда и модификация концепции социальной защиты;
увеличение количества, сложности и изменчивости информации, задействованной во время
любой операции на рынке труда.
Украина является одним из наибольших стран-доноров рабочей силы в Европе.
Согласно результатам второго общенационального исследования по вопросам трудовой
миграции, количество граждан в возрасте 15-70 лет, которые с 2012 г. до середины в 2014 г.
работали или искали работу за рубежом, составила 1,2 млн. человек, или 3,4 % население
соответствующего возраста [3]. На фоне старения населения, трудовая миграция в Украине
становится одной из угроз для развития экономики, продуцирует изменения в
демографической, социальной и психологической сферах.
Кроме выше указанных факторов, на развитие рынка труда значительно влияют
технологические изменения. Именно ускоренное развитие инновационных технологий
превращает знание в одну из движущих сил роста конкурентоспособности экономики. За
последние десятилетия кардинально изменилась система генерации и передачи знаний, а их
объем неоднократно вырос. Период «полураспада» компетенции в результате появления
новой информации по многим профессиям наступает менее чем через 5 лет, то есть раньше,
чем заканчивается обучение [2]. Это отражается и на рынке труда: кроме жизненной
необходимости воплощения концепции учебы на протяжении всей жизни, растут требования
к уровню квалификации рабочей силы. Так, по результатам исследования в странах
Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР) в течение 2004-2014 гг.
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значительно выросла доля занятых по профессиям с высоким уровнем квалификации, зато,
удельный вес занятых по профессиям со средним и низким уровнем квалификации,
сократились (рис. 1) [1, 3, 5].
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Рис. 1. Изменение структуры занятости в странах ОЭСР в 2004-2014 гг.,
в процентах изменения доли занятых в сравнении с 2004 г.
В Украине в течение 2012-2014 гг. структура занятости была относительно стабильной.
Невзирая на незначительный позитивный рост части профессионалов, для украинского рынка
труда характерным является сохранения высокого процента занятых на самых простых
работах - около 23 % (рис. 1). В сравнении со структурой занятости Европейского Союза (где
характерен большой удельный вес занятых по профессиям групп «Профессионалы» и
«Специалисты», и более чем вдвое меньше доля занятых на самых простых работах), рынок
труда Украины не сориентирован на высококвалифицированные рабочие места.
Следовательно, рынок труда Украины вошел в новую фазу развития, которая
характеризуется факторами: совокупный спрос на рынке труда растет, повышается реальная
цена труда.
Таблица 1
Нагрузка зарегистрированных безработных на 10 свободных рабочих мест (вакантных
должностей) по профессиональным группам, в период с 2013 по 01.07.2015 год
Профессия
Высшие государственные служащие,
руководители, менеджеры (управленцы)
Профессионалы
Специалисты
Технические служащие
Работники сферы торговли и услуг
Квалифицированные рабочие сельского и
лесного хозяйств, рыборозведения и
рыболовства
Квалифицированные рабочие
Рабочие по обслуживанию, эксплуатации и
контролю за работой технологического
оборудования, сборке оборудования и машин
Неквалифицированные (простейшие)
профессии

2013 г.

І
2014 г. полугодие
2015 г.

Отклонение І полугодия
2015 года от
2013 г.
2014 г.

121

219

165

44

-54

53
87
180
114

94
126
202
147

71
98
165
106

18
11
-15
-8

-23
11
-15
-8

340

671

104

-206

-236

63

92

68

5

5

157

180

59

-98

-98

119

147

111

-8

-8

В 2015 году наблюдается стремительный рост интереса государства к увеличению
рабочих мест среди рабочих специальностей. Основным толчком роста спроса на рабочие
специальности является адаптация предприятий к стандартам Европейского союза, что
способствует модернизации национальной экономики. Вместе с тем, повышение спроса на
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рынке труда не сопровождается ростом предложения в долгосрочной перспективе.
Именно поэтому, перспективные и ежегодные программы рынка труды Украины
национального и регионального уровнях, целесообразно расширять в программы развития
рынка труда Украины и ее регионов, которые не только включали бы анализ и план
деятельности центров занятости по предоставлению социальных услуг, а стали
комплексными программами развития рынка труда, включая формирование потенциального
уровня совокупного предложения, его профессионально-квалификационной структуры,
формирование эффективного спроса на труд в соответствии с приоритетными сферами
развития страны, влияющие на становление уровня заработной платы и на нагрузку
зарегистрированных безработных на свободные рабочие места (табл. 1) [5, 6].
С целью совершенствования функционирования рынка труда Украины, необходимо
внести изменения по следующим направлениям: законодательное регулирование,
информационное обеспечение, рост мобильности рабочей силы, модификация концепции
социальной защиты. Комплексное внедрение этих изменений позволит решить выявленные в
процессе исследования проблемы функционирования инфраструктуры украинского рынка
труда в соответствии с современными тенденциями социально-экономического развития
страны.
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Розглянуто особливості управління розвитком інноваційної дійсності в сільському господарстві
України. Викладено суть активізації інноваційної діяльності за етапами її здійснення: виникнення інноваційної
ідеї, створення, комерціалізація, використання, вдосконалення.
Ключевые слова: інноваційна діяльність, активізація, сільське господарство, управління розвитком
інноваційної діяльності, етапи активізації інноваційної діяльності.
Peculiarities of governance of development of innovation activity in agriculture of Ukraine are considered in
the article. The essence of activization of innovation activity for the stages of its implementation (appearance of
innovation idea, creation, commercialization, use, improvement) is expounded.
Key words: Innovation activity, activization, agriculture, governance of development of innovation activity,
stages of activization of innovation activity

Інноваційна діяльність є специфічним видом діяльності, тому важливим є надання
дієвості організаційній структури щодо її здійснення як в цілому в економіці, так і в галузі
сільського господарства. Ефективність її функціонування залежить від рівня узгодження
напрямів діяльності з визначеними галузевими пріоритетами розвитку. Суб’єктами
створення інновацій виступають державні, приватні структури та окремі особистості. З
державної точки зору важливим є активізація діяльності щодо створення інновацій в усіх
зазначених сегментах. В цьому відношенні важливим є підтримання державного сегменту
інноваційної діяльності. Наприклад, на окремих етапах розвитку для держави буде вигідним
підвищення конкурентоспроможності певного виду продукції на основі підвищення рівня
впровадження інновацій в процес його виробництва та переробки. Залучення приватних
суб’єктів інноваційної діяльності можливе на основі наявності привабливих фінансових
механізмів їх участі. Ці умови щодо створення інновацій їх можуть задовольнити або ні. В
свою чергу, держава може залучити для виконання завдань створення інновацій державних
суб’єктів як на основі додаткових матеріальних стимулів, так шляхом адміністративного
впливу через держзамовлення або на основі доручень, наказів тощо. У випадку вирішення
завдань підвищення рівня конкурентоспроможності продукції, що йде на експорт, важливим
є підтримання конкурсних засад вибору суб’єкта створення інновацій для того, щоб
отримати більш ефективну інновацію.
Інновації є визначальним фактором економічного розвитку. Дослідженню різних
аспектів інновацій та інноваційної діяльності присвятили свою увагу багато вчених в Україні
та за кордоном. Серед зарубіжних науковців за зазначеною проблематикою можна виділити
Шумпетера Й.А. [1], Друкера П. [2], Самуэльсона П., Нордхауса В. [3], Портера М. [4] та
багатьох інших. В свою чергу серед вітчизняних вчених інноваційна проблематика властива
для досліджень Маліка М.Й., Зіновчука В.В., Лупенка Ю.О. [5], Юшина С.О. [6] та інших. В
зв’язку з цим актуальним є дослідження питань особливостей управління інноваційною
діяльністю та з’ясуванням сутнісних відмінностей за етапами її здійснення та активізації.
В узагальненій інтерпретації інноваційна діяльність становить собою сукупність
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заходів з розробки, впровадження та вдосконалення інновацій. Відповідно цього активізація
інноваційної діяльності повинна ґрунтуватись на врахуванні черговості прийняття
управлінських рішень в системі державного управління галуззю. В межах системи
державного та галузевого управління формуються цілі розвитку сільського господарства. В
свою чергу цілі розвитку інноваційної діяльності підпорядковуються досягненню державних
та галузевих цілей. Цілі та завдання по їх досягненню формуються за рівнями організаційної
структури галузевого управління та організаційної структури з розвитку інноваційної
діяльності, що знаходить відображення в програмних документах галузевого розвитку.

Рис. 1. Розвиток інноваційної діяльності в системі управління сільським господарством
Одним з важливих програмних документів є стратегія як галузевого розвитку, так і
розвитку інноваційної діяльності. Тобто визначення стратегічних пріоритетів розвитку
сільського господарства обов’язково повинно орієнтуватись на певний інноваційний та
техніко-технологічний рівень суб’єктів господарювання. Тому досягнення цілей та завдань
інноваційного розвитку є обов’язковою умовою виконання галуззю своїх суспільних функцій
та досягненню цілей і завдань галузевого розвитку (рис. 1). Відповідно зазначеного
важливим є обґрунтування програмних засад активізації інноваційної діяльності в сільському
господарстві.
В цілому життєвий цикл проходить наступні етапи: виникнення інноваційної ідеї,
створення, використання та вдосконалення. За результатом появи інноваційної ідеї та її
матеріалізації створюються різні види інновацій, що через ринок інновацій реалізуються
споживачам. Суть активізації інноваційної діяльності на етапі виникнення інноваційної ідеї
полягає в підвищенні дієвості функціонування системи організаційної підтримки виникнення
інновацій, що, в першу чергу, охоплює всю ланки освіти – дошкільну, шкільну, професійнотехнічну, вищу тощо. На цьому етапі важливим є формування середовища для виникнення
інноваційний ідей та формування певного галузевого банку інноваційних ідей та
відповідного порядку його ведення (рис. 2).
Одним з основних мотивів економічної діяльності є прагнення отримати більший
рівень доходу та прибутку. В ході господарської діяльності підприємці конкурують між
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собою за обмежені ресурси та за споживача при реалізації виробленої продукції або в
процесі надання послуги. Природнім є прагнення будь-якого суб’єкта підприємництва
функціонувати на ринку та зміцнювати свою конкурентну позицію. Тому ті підприємці, що
не приділяють уваги інноваційній модернізації ризикують бути усуненими з ринку.
Суть активізації на етапі створення полягає у створенні більш кращих умов
безпосередньо для створення інновацій. Не кожний новий винахід в підсумку буде визнаний
ринком і стане інновацією. Проте зазначені дослідження слід проводити. Проблемою при
цьому є вирішення організаційних питань при створенні інновацій. Розвиток економіки
обумовлюється діями суб’єктів господарювання та держави щодо здійснення інноваційного
оновлення. Узагальнено суть активізації інноваційної діяльності за етапами комерціалізації,
використання та вдосконалення представлені на рис. 2.

Рис. 2. Суть активізації інноваційної діяльності за етапами її здійснення
Слід відзначити, що одним з принципових аспектів на стадії комерціалізації є питання
ціноутворення, щоб відшкодувати понесені витрати на створення (придбання) інновацій та
належний рівень прибутку. На стадії використання здійснюється адаптація інновацій до умов
конкретних суб’єктів господарювання, а на стадії вдосконалення  покращання
характеристик їх господарського використання.
В цілому активізація інноваційної діяльності в сільському господарстві може бути
забезпечена на основі активізації будь-якого її окремого етапу, декількох етапів або на
системній основі всіх етапів. Дієве здійснення інноваційної діяльності сприятиме
підвищенню техніко-технологічного рівня виробництва та зміцнення конкурентних позицій
як окремих суб’єктів господарювання так і в цілому сільського господарства держави.
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This article cantains the clustering analysis of Ukraine`s regions which is based on indicators reflecting the
current state of labor markets. It was made an analysis of the clusters, and discovered a correlation between the labor
market and migration.
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У даній статті була проведена кластеризація регіонів України на основі аналізу показників, що
відображають актуальний стан ринків праці. Був здійснений аналіз отриманих кластерів, а також виявлений
зв’язок між станом ринків праці та міграційними процесами.
Ключові слова: кластерний аналіз, ринок праці, міграція, область, регіональна політика

Постановка проблеми у загальному вигляді. Міграція населення - це досить
складне та неоднозначне явище, яке залежить від цілого ряду факторів та має поліфакторний
вплив на велику кількість показників, тому аналіз цього явища виявляється досить
непростим. Існує досить багато причин, за якими людина може стати мігрантом: наявність
родинних зв’язків в іншій країні або регіоні, сприяння міграції місцевою владою або її
обмеження, напружена політична обстановка, природно-кліматичні умови та ін. Але, на
нашу думку, одним з найбільш значних є вплив стану ринку праці. Так, великий регіон з
розвиненою промисловістю буде більш привабливий для мігранта, який зможе легше знайти
роботу, аніж трудонадлишковий регіон з нижчою середньою зарплатою. Але неможливо не
зазначити, що значний вплив на рівень міграції мають загострення політичної ситуації та
бойові дії в Україні, тому мешканці областей, у яких безпосередньо відбуваються ці події,
покидають свої домівки, направляючись у більш безпечні регіони. Сьогодні Україна має в
своєму складі 24 області, кожна з яких характеризується різною кількістю населення та
соціально-економічними показниками: ВРП, промисловість, інвестиції, ринок праці,
демографічна ситуація та соціальна сфера. Та області, які знаходяться географічно поряд,
можуть мати великий розрив у соціально-економічному розвитку. Тому, кластеризація
регіонів України допоможе виявити залежність між станом ринку праці в кластері та
міграцією.
Аналіз досліджень і публікацій останніх років. Кластерний аналіз зарекомендував
себе як надійний метод класифікації та типології об’єктів, в тому випадку, коли необхідно
проаналізувати велику кількість показників. Саме тому цей аналіз широко застосовується на
пострадянському просторі та за кордоном. Такі іноземні вчені як М. Портер, С. Розенфельд,
Дж. Федер Э., В. Фельдман, И. Толенадо та Д. Солье займалися дослідженнями кластерного
методу для аналізу стану економіки, а також для подальшого вирішення виявлених проблем.
Українські та російські вчені (Е.В. Новіков, А. С. Кузьміна, Е.С., Кованова С. Соколенко, М.
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Войнаренко) зробили значний внесок у теорію цього методу та активно використовують його
на практиці:
Виділення невирішених раніше частин загальної проблеми. Розробка конкретних
рекомендацій щодо подолання міграційних проблем повинна бути направлена не на регіонисусіди або в цілому на Південь чи Захід країни, а на області, об’єднані в одному кластері за
показниками, які досліджуються. Тому виявляється необхідним зробити кластеризацію
регіонів України, використовуючи ряд показників, які характеризують ринок праці. В
результаті будуть виявлені однорідні групи для здійснення подальшого аналізу.
Постановка завдання. Метою даної статті є проведення кластеризації регіонів
України за шістьма показниками ринку праці, а також аналіз кожного кластеру щодо
актуального стану ринку праці, виявлення закономірності між станом ринку праці та
міграцією населення України.
Виклад основного матеріалу дослідження. Кластер-аналіз - це спосіб угрупування
багатовимірних об'єктів, заснований на представленні результатів окремих спостережень
точками відповідного геометричного простору з подальшим виділенням груп як «згустків»
цих точок [1, с.4].
Сутність кластерного аналізу полягає в тому, щоб на підставі даних, що містяться в
множині X, розбити множинність об'єктів I на m кластерів (підмножин) так, щоб кожний
об'єкт Ij належав одній і тільки одній підмножині розбиття (кластеру) і щоб об'єкти, які
належать до одного і того ж кластеру, були подібними , у той час як об'єкти, що належать до
різних кластерів, були різнорідними (несхожими) [2, с.67].
Статистичні показники ринку праці, використані для здійснення кластеризації
регіонів України 2008/2014рр: х1 - Економічно активне населення за регіонами; х2 - Зайняте
населення за регіонами; х3 - Безробітне населення (за методологією МОП) за регіонами; х4 Потреба підприємств у працівниках за регіонами; х5- Середньомісячна заробітна плата за
регіонами; х6- Працевлаштування зареєстрованих безробітних за регіонами.
Для здійснення кластеризації регіонів було використано два методи к-середніх та
ієрархічної кластеризації. В кінцевому рахунку було обрано останній метод, який є досить
трудомістким, але використовується частіше через те, що альтернативний К-метод має ряд
недоліків: заздалегідь необхідно знати кількість кластерів, що в нашому випадку виявляється
неможливим, а також визначити початкові значення центрів кластерів. Ієрархічний метод не
має цих недоліків тому, що надає вищезазначені дані в результаті обчислень, разом із тим
цей метод є досить наочним (в результаті надається дендрограма). Сутність методу Варда
полягає в тому, що кластери являють собою групи спостережень з аналогічними
характеристиками. Спочатку кожен об’єкт спостереження виділяється в окремий кластер,
потім два найбільш схожих кластери об’єднуються у групу,таким чином, щоби призвести до
найменшого збільшення внутрікластерної дисперсії, так відбувається до тих пір, поки не
залишиться необхідна кількість кластерів. Для визначення схожості кластерів
використовується така міра близькості як Евклідова відстань, яка відображає найменшу
відстань між двома точками.
Кластерний аналіз був здійснений на основі офіційної статистики Держкомстату
України [3]. Об’єктами дослідження стали 24 області України та окремо місто Київ. Для
здійснення обчислень була використана програма STATGRAPHICS Centurion. На вісі абсцис
дендрограми відображено відстані між об’єктами, тобто значення, при яких здійснювалося
поступове зменшення кластерів до чотирьох, на вісі ординат –досліджувані області України.
В результаті дослідження регіонів України було виділено 4 кластери. Але в даній статі
будуть розглядатися тільки три кластери через те, що українська статистика не може надати
достовірної інформації щодо Донецької та Луганської областей, які були виділені в окремий
кластер. Ще донедавна вони вважалися промисловим локомотивом України (важка
промисловість та машинобудування). Тепер ситуація змінилася на протилежну, це
пояснюється тим, що в цих областях відбуваються бойові дії, велика кількість підприємств
закрита, і значна частина населення покинула цей регіон.
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За даними структурних підрозділів соціального захисту населення Київської міської
та областих державних адміністрацій, станом на перше півріччя 2015 року на облік взято
понад 1 млн. 200 тис. переселенців з окупованих територій. Реальні дані виявляються значно
більшими через те, що значна кількість переселенців не проходить регістрацію на новому
місці проживання, тому сбір офіційної інформації значно ускладнено [4].
Таблиця1
Вихідні дані для кластерного аналізу за показниками ринку праці України
за 2008 та 2014 рр.

Рис. 1. Дендрограма за областями України
В результаті аналізу регіонів України за показниками ринку праці були отримані
наступні результати табл.3:
1-ий кластер – характеризується відносно високим рівнем показників ринку праці, та
може вважатися задовільною, у даний кластер віднесено Дніпропетровську, Харківську
області та місто Київ. Це пояснюється тим, що ці дві області та місто Київ мають найбільшу
чисельність населення, поступаючись тільки Донецькій області. Дніпропетровська область
характеризується високим рівнем розвитку важкої індустрії та гірничо-металургійної
промисловості. Харківська область має потужний народногосподарський комплекс:
машинобудівна, легка, газова, харчова промисловості, а також транспорт та сільське
господарство є досить розвинутими. Місто Київ є столицею України, тобто являється
політичним, соціально-економічним, промисловим, а також культурним центром країни.
Тому зарплати (х5) киян є найбільшими в країні, жителі Харківської та Дніпропетровської
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областей також мають одні з найвищих зарплат в Україні. У цих областях підприємства
мають найбільшу потребу у працівниках (х4) та найвищу економічну активність населення
(х1), але і велику кількість безробітних. Дані Держкомстату [5] щодо міграційного руху
населення підтверджують зв’язок між ситуацією на ринку праці та міграційними процесами,
до Харківської області та м. Київ у 2014 році мігрує найбільша кількість українців, що
пов’язано із вищезазначеними причинами.
2-ий кластер – характеризується середнім рівнем показників ринку праці у нашій
країні та ситуацію в регіонах можна вважати напруженою, він включає 6 областей: Одеську,
Львівську, Черкаську, Полтавську, Вінницьку та Запорізьку. У цьому кластері найбільше
виділяється Одеська область, яка характеризується порівняно високою економічною
активністю населення (х1) та зайнятістю (х2), Львівська область не набагато відстає від
Таблиця 2
Класифікація регіонів України за показниками ринку праці
Кластер
1 кластер

2 кластер

3 кластер

Область
Харківська
Дніпропетровська
м.Київ
Львівська
Запорізька
Черкаська
Вінницька
Полтавська
Одеська
Сумська
Рівненська

Евклідова відстань
0,95487
0,95566
0,95566
0,42308
0,44300
0,52586
0,52759
0,54142
0,54709
0,07333
0,14793

Хмельницька
Херсонська
Чернігівська
Івано-Франківська
Закарпатська
Кіровоградська
Волинська
Тернопільська
Житомирська
Миколаївська
Чернівецька
Київська

0,16773
0,18978
0,19227
0,19488
0,21155
0,22358
0,25258
0,28342
0,36303
0,37128
0,55685
0,67754

Ситуація в регіоні
Задовільна

Напружена

Критична

Одеської за цими показниками, але має найбільшу кількість безробітних у цьому кластері та
невелику потребу підприємств у працівниках (х4), це пов’язано з недостатньо розвиненою
промисловістю, через нестачу деяких видів сировини і палива, а також неспроможністю
забезпечити достатнє водопостачання підприємств області. Сьогодні існує загальнодержавна
тенденція до скорочення робочих місць, тому в усіх областях кластеру можна спостерігати
збільшення числа безробітних (х3). У цьому кластері Одеська область виявляється найбільш
привабливою для мігрантів, це пов’язано із найбільшою потребою підприємств у
працівниках (х4) в даному сегменті, та порівняно високими зарплатами (х5). Але разом із
тим, іншим фактором, що впливає на рівень міграції в даному регіоні є бойова агресія на
сході країни, тому мешканці окупованих територій вимушені мігрувати до Одеської області,
цей вибір може пояснюватися тим, що місцева влада сприяє розселенню мігрантів на даній
території (надає тимчасове житло, їжу та ін.), іншими факторами, що можуть привертати
мігрантів є теплий клімат та близькість Чорного моря. Львівська область також є
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привабливою для мігрантів, незважаючи на невелику потребу підприємств у працівниках,
українці переселяються з зони АТО на ці території, це можна пояснити тим, що цей регіон
знаходиться на великій відстані від місця проведення бойових дій, та водночас близько до
Польщі та Словаччини. Іншою привабливою областю для мігрантів є Запорізька, вона
входить до числа регіонів України, які складають основу її індустріального та аграрного
потенціалу. Запорізька область входить до числа промислових лідерів країни. В області
зосереджені практично всі основні галузі промисловості, серед яких провідне місце
займають електроенергетика, металургія, машинобудування, металообробка та хімія. Основу
промисловості регіону складають металургійний та енергетичний комплекси. Саме тому, в
Запорізькій області середньомісячна заробітна плата є досить високою (х5) та у 2014 році на
цих територіях було працевлаштувано більше зареєстрованих безробітних (х6), а ніж в
Одеській області, незважаючи на те, що останній регіон має більше населення. Але ця
область знаходиться досить близько до зони бойових дій тому з одного боку, переселенці з
окупованих територій, які не бажають переселятися далеко від своїх домівок, переїжджають
до Запорізької області, а з іншого боку жителі цієї області шукають кращої долі на більш
безпечних територіях.
3-ій кластер – характеризується низьким рівнем показників ринку праці, а ситуація в
кластері можна охарактеризувати як критичну. Він виявляється найбільш численним:
об’єднує 14 областей. Половина областей даного кластеру відносяться до західної України та
мають небагатий природно-ресурсний потенціал, та, як наслідок, недостатню кількість
великих промислових підприємств та невелику потребу у працівниках (х4), в цих областях
переважає малий бізнес. Натомість на Сході країни переважає сировинна індустрія
(видобуток природних ресурсів та енергетика), яка забезпечує зайнятість та більш високий
рівень зарплат, порівняно із жителями інших регіонів. Західна Україна є досить густо
населеною, а неможливість знайти роботу штовхає працівників шукати роботу за кордоном
(маятникова міграція). Все це призводить до високого рівня безробіття (х3) та найнижчих
зарплат (х5) в Україні. В цьому кластері виділяється Київська область (окремо від м. Київ),
хоча жителі цієї території мають досить високі зарплати (х5), але разом із тим є багато
безробітних (х3), яким важко знайти роботу (х6). Але в теперішній складній політичній
ситуації в країні, незважаючи на вищезазначену ситуацію на ринку праці, переселенці
обирають дану область для міграції, сподіваючись знайти роботу в області зі столицею в м.
Києв.

Рис. 2. Графічне зображення кластерного аналізу регіонів України
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Висновки та перспективи подальших розробок. Проведене дослідження дозволило
зробити наступні висновки:
 В ході дослідження були проаналізовані основні показники ринку праці, була
проведена їх стандартизація для того, щоби привести їх до однієї шкали.
 Кластерний аналіз дозволив переробити великий пласт економічної інформації та в
кінцевому рахунку отримати наочні дані, в вигляді трьох кластерів.
 Отримані кластери було інтерпретовано та виявлено кореляцію між станом ринку
праці та міграційними процесами. Згідно отриманих даних, міграційні потоки мають
напрямок у великі міста з добре розвиненою промисловістю, де легше знайти роботу
та більш високий рівень заробітної плати, та у столицю нашої держави м. Київ, який є
центом економічного життя країни.
 Отримана типологія регіонів дозволяє їх порівнювати, знаходити спільні
закономірності, розробляти та впроваджувати рекомендації щодо поліпшення
економічної ситуації регіонів, враховуючи індивідуальні особливості кожного
кластеру.
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ОБ ОСОБЕННОСТЯХ ФИНАНСОВОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ РАЗВИТИЯ КРУПНЫХ
ГОРОДОВ И АГЛОМЕРАЦИЙ
In the article features of financial provision of the development of large cities and agglomerations identified.
The main features of the formation of the local budgets as a source of financing development projects and programs of
large agglomeration areas detected.
Keywords: financing, resources, local budget, agglomeration
В статье выявлены особенности финансового обеспечения развития крупных городов и агломераций.
Определены основные черты системы формирования местных бюджетов как одного из источников
финансирования проектов и программ развития крупных агломерационных территорий.
Ключевые слова: финансирование, ресурсы, местный бюджет, агломерация

Основными признаками процесса урбанизации являются рост городов и усложнение
форм городского расселения, включая городские агломерации, мегаполисы, конурбации и
др. Именно в них в настоящее время сосредоточен колоссальный экономический потенциал,
производится основная доля ВВП развитых стран мира. Рейтинг крупнейших
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продуцирующих агломераций мира показывает, что только первая десятка глобальных
городов дает свыше 10% ВВП мира (2005 г.)
В большинстве исследований отмечается, что городские агломерации представляют
собой особые структуры субрегионального уровня, которые выступают
в качестве
потенциальных «точек роста» региональной экономики, являются опорными транспортными
узлами, важными информационными, научными и культурными центрами прилегающей
территории, а следовательно, требуют системного подхода к их развитию и управлению. Так,
в агломерационных образованиях (агломерациях и конурбациях) Украины проживает около
28 млн. человек, что составляет примерно около 2/3 населения страны. На территории
агломераций, которая составляет менее 10% территории Украины, в 2012 г. производилось
около трех четвертей ВВП, привлекалось до 80% инвестиций, включая иностранные. Именно
здесь сконцентрированы основные промышленные, образовательные и научные учреждения
страны.
В целом, городские агломерации обеспечивают дополнительные возможности
развития благодаря концентрации ресурсов, что позволяет эффективно использовать
трудовой потенциал, природные ресурсы, улучшать качество жизни, повышать
конкурентоспособность территории за счет реализации инвестиционных проектов, что
требует соответствующего финансового обеспечения.
Финансовая обеспеченность развития крупных городов и агломераций является
исследований Economist
наиболее значимым, чем иные показателем. По данным
Intelligence Unit при расчете интегрального индекса конкурентоспособности мировых
агломераций одним из показателей является именно «финансовая зрелость» (она составляет
10% интегрального индекса). Основной составляющей данного показателя выступает
уровень развития финансового кластера на территории агломерации, обеспечивающего
предпринимательский сектор необходимыми кредитно-финансовыми инструментами,
консультационными и страховыми услугами. Согласно расчетам Economist Intelligence Unit
Киевская агломерация в рейтинге конкурентоспособности мировых агломераций занимает
108-е место с фактически самыми низкими значениями этого интегрального индекса. При
этом показатель интегрированного индекса «финансовая зрелость» у Киевской агломерации
в 6 раз ниже, чем лидера рейтинга - Нью-Йоркской агломерации.
Финансовое обеспечение развития крупных городов и агломераций в целом можно
охарактеризовать как совокупность финансовых ресурсов, которые можно использовать
для реализации проектов и программ развития данных агломерационных территорий.
Процесс финансирования проектов и программ развития отличается особенностями,
связанными с национальными чертами законодательного (институционального) закрепления
системы бюджетного регулирования, функционированием банковского капитала и
реализацией местного (городского) самоуправления каждой из стран, где находится тот или
иной крупный урбанистический центр или городская агломерация.
Так, основными каналами (источниками) финансирования проектов
развития
крупных городов и агломераций в Украине в настоящее время выступают:
бюджетные фонды в виде средств государственного бюджета (в частности,
государственного фонда регионального развития – ГФРР) и местных бюджетов
территориальных громад, находящихся на территории агломерации или входящих в зону ее
влияния;
внебюджетные фонды, представляющие собой, привлеченные средства частного
капитала, в т.ч. кредитные ресурсы негосударственных банков и других финансовых
посредников; средства внебюджетных негосударственных предприятий и учреждений,
благотворительных фондов и организаций; средства спонсорской помощи, средства
хозяйствующих субъектов и населения; заемные средства иностранных инвесторов.
Проекты и программы развития крупных городов и агломераций в Украине
финансируются в основном за счет собственных средств местного бюджета, и в первую
очередь, за счет средств бюджета развития. Именно средства бюджета развития
99

направляются на реализацию инвестиционных проектов; строительство, капитальный ремонт
и реконструкцию объектов социально-культурной сферы и ЖКХ; строительство
газопроводов, газификацию населенных пунктов; строительство и приобретение жилья;
строительство и развитие сети метрополитенов, приобретение коммунального
электротранспорта; развитие дорожного хозяйства; природоохранные мероприятия; иные
мероприятия, связанные с расширенным воспроизводством.
Проводимые в настоящее время в Украине реформы территориальной организации
власти и местного самоуправления (в части финансовой децентрализации и изменений в
системе межбюджетных отношений), накладывают отпечаток бюджетную составляющую
финансирования проектов развития территорий. Изменениями в Бюджетном кодексе
Украины предусматривается, что любое финансирование проектов или программ развития
городских территорий, в том числе агломерационных ареалов, должно быть подчинено
главной цели всей реформы местного самоуправления – созданию укрупненной реально
финансово-дееспособной и активной территориальной громады. Поэтому предоставление
из Госбюджета Украины финансовых ресурсов в целях развития агломераций
осуществляется в рамках выполнения инвестиционных программ и проектов регионального
развития за счет средств ГФРР. При этом Порядок подготовки, оценки и выбора
инвестиционных программ и проектов регионального развития, которые могут
реализовываться за счет средств ГФРР, утвержденный Постановлением КМУ № 196 от 18
марта 2015 г., ограничивает перечень программ и проектов рядом критериев. К этим
критериям относятся: соответствие приоритетам региональных стратегий развития и в целом
Государственной стратегии регионального развития на период до 2020 года; целевая
направленность проектов сотрудничества территориальных громад; формы поддержки
добровольного
объединения
территориальных
громад;
возможности
роста
инфраструктурной обеспеченности объединенной громады.
Кроме того, в результате внесенных изменений в Бюджетный и Налоговый кодексы
Украины, связанных с бюджетной децентрализацией, в 2015 г. изменилась структура
доходной части местных бюджетов. Так, в систему местных налогов и сборов как одной из
доходных статей общего фонда местного бюджета включен налог на недвижимость
(дифференцирован по земле, жилью, транспорту), а единый налог теперь является доходной
статьей общего фонда местного бюджета (ранее – он был статьей специального фонда
местного бюджета). Источником пополнения доходной части местного бюджета стал
акцизный сбор. Кроме того, изменились процентные ставки отчислений в государственный
бюджет от некоторых крупных налогов, собираемых на территории соответствующей
территориальной громады, в частности, налога на доходы физических лиц и экологического
налога.
Система трансфертов (дотаций и субвенций) также претерпела изменения – введены
целевые отраслевые субвенции (медицинская и образовательная), которые должны
компенсировать расходы территориальной громады на выполнение делегированных
государством полномочий. Принцип бюджетного выравнивания социально-экономического
развития территориальных громад в виде дотации выравнивания изменен на определение
уровня «базовой дотации», которая в свою очередь зависит от экономической активности
громады, уровня занятости ее жителей.
Анализ статистических данных за первое полугодие 2015 г. показывает рост по
абсолютной величине объемов доходной части местных бюджетов по сравнению с
аналогичным периодом 2014 г.: в частности, увеличение доходов общего фонда местных
бюджетов составило 12,2 млрд. грн. или 37,7%, увеличение доходов местных бюджетов в
виде субвенций из государственного бюджета – на 11 млрд. грн. С одной стороны, это
свидетельствует о потенциальном усилении доходной способности территориальных громад
и возросших возможностях финансирования ими своих потребностей за счет расходов
бюджета. С другой стороны, достаточно высокий уровень инфляции (44,6% на 1 июдя 2015
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г. по данным Госслужбы статистики Украины) фактически нивелирует имеющий место
номинальный рост доходов местных бюджетов.
Отрицательным моментом также является и то, что специальный фонд местных
бюджетов, который формирует инвестиционный бюджет развития, фактически оказался
урезанным. По данным Государственной казначейской службы Украины спецфонд местного
бюджета за первое полугодие 2015 г. снизился на 1млрд грн. по сравнению с аналогичным
периодом 2014 г.
Таким образом, современные реалии местного бюджетообразования в Украине
фактически свидетельствуют о достаточно сложном процессе формирования обеспеченных
в финансовом плане городских территориальных громад, способных стать «независимым»
инвестором в проекты и программы развития городской агломерации. Именно поэтому к
возможным резервным источникам финансирования проектов и программ развития крупных
городов агломераций следует отнести:
резервы экономии финансовых средств за счет совершенствования территориальной
инфраструктуры и построения оптимальной системы управления на территории города или
агломерации;
внутренние источники финансирования за счет повышение эффективности
использования коммунальных ресурсов;
совершенствование бюджетной политики территориальных громад, включая
обеспечение экономии средств, рост доходной и снижение расходной частей местного
бюджета;
создание системы стимулов для привлечения свободных финансовых ресурсов,
включая целевые кредиты, создание территориальных (по расположению в пределах
крупного города или агломерации) смешанных структур, обеспечивающих бюджетное
финансирование программ и проектов развития крупных городов и агломераций с
минимальными издержками.
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СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ СЕЛЬСКИХ РЕГИОНОВ УКРАИНЫ
В УСЛОВИЯХ АДМИНИСТРАТИВНО-ТЕРРИТОРИАЛЬНОЙ РЕФОРМЫ
The article considers the conditions of socio-economic development of rural areas of Ukraine in the conditions
of administrative-territorial reform, showing the importance of the decentralization of power in increasing production,
labor and financial capacities of regions and determines the direction of output of rural areas from the economic
crisis.
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В статье рассмотрены условия социально-экономического развития сельских регионов Украины в
условиях административно-территориальной реформы, показано значение децентрализации власти в
повышении производственного, трудового и финансового потенциалов регионов, определены направления
выхода сельских регионов из экономического кризиса.
Ключевые слова: социально-экономическое развитие, административно-территориальная реформа,
децентрализация власти, сельский регион, сельские бюджеты.

Сельские регионы играют особенную и важную роль в национальной экономике.
Вследствие создания условий производительной занятости в сельских регионах
осуществляется обеспечение населения продуктами питания, а отраслей перерабатывающей
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промышленности сырьем. Сектор сельскохозяйственного производства формирует базу
сырьевой, демографической и социально-экономической безопасности государства, в том
числе он является экспертной составной системы национальной экономики.
Исследования показали, что за годы независимости процесс реформирования
экономики сельских регионов тормозится: большие производственные предприятия
потеряно, а формирование других структур не завершено. В сельских регионах были
ликвидированы коллективные хозяйства, созданы фермерские, небольшие хозяйства,
которые не способны покупать новую технику, внедрять новые технологии. В Украине
наблюдается ухудшение демографической ситуации. Не решены земельные проблемы, земля
используется неэффективно. Финансовое обеспечение развития сельских регионов остается
неудовлетворительным, сельские бюджеты не стали определяющим звеном концентрации
местных доходов развития. На эти проблемы наложились военные действия на Востоке
страны, экономический кризис, финансовая рецессия.
Значительной проблемой является зависимость регионов от центральных органов
власти.
Социально-экономическое развитие сельских регионов зависит от проведения
административно-территориальной реформы, усиление власти общин, выхода страны из
экономического кризиса и решения военного конфликта, создание условий для
разностороннего решения вопросов самоуправления на основе экономической
самостоятельности и эффективного функционирования сельских производственных и
непроизводственных структур.
Значительный вклад в исследование проблем теории и практики социальноэкономического развития сельских регионов сделали известные ученые С. Бандур, Д.
Богиня, А. Мазур, Э. Либанова, В. Ефименко, В. Зайченко, Я. Коваль, П. Саблук; зарубежные
ученые И. Дорина, Е. Ванкевич, В. Коседовски, В. Меншиков, которые акцентируют
внимание на проблемах социально-экономического развития регионов. В отечественной и
зарубежной литературе отсутствует комплексная концепция социально-экономического
развития сельских регионов.
Целью данной статьи является теоретико-методическое обоснование механизмов
управления социально-экономическим развитием сельских регионов.
Сельский регион характеризируется предметными внутренними и внешними связями,
реализует собственные механизмы воспроизводства. Ему характерны специфические черты:
местные условия воспроизводства валового регионального продукта, основного и
оборотного капитала, трудового потенциала, источники капиталовложений и расходов на
содержание непроизводственной сферы, особенности занятости, источники формирования
доходов населения и возможности их финансового покрытия. Все это является материальной
и социальной основой воспроизводства определенного стандарта качества жизни сельского
населения. Такой подход к исследованию сельского региона позволяет раскрыть
существенные стороны производственных и социально-экономических отношений в их
разнообразии и особенностях проявления.
Сущность управления социально-экономическим развитием территории состоит в
реализации системы экономических, социальных и финансовых методов формирования
материальной основы производства, создание социально-экономических условий
эффективного функционирования материального, трудового и финансового потенциалов
сельских регионов, а также развития местных структур здравоохранения, образования,
сферы услуг и быта, коммунального обслуживания, обеспечения жилищем. Важным для
развития сельских регионов является социальное развитие.
Местные общины не имеют финансового потенциала обеспечить развитие социальной
инфраструктуры регионов, комплекс агропромышленного производства, который сложился в
сельских регионах – малоэффективное приложение в составе системы национальной
экономики. Не создано еще необходимых предусловий социально-экономического развития
сельских регионов, хотя в сентябре 2015 года Кабинетом Министров Украины утверждена
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Концепция развития сельских регионов [1]. Концепция развития сельских регионов является
важным правительственным документом, регулирующим основные направления социальноэкономического развития сельских регионов.
Основой развития сельского региона является сельское хозяйство. В 2014 году
падение ВВП составило 7,6%, падение промышленности 20%, сельское хозяйство показало
прирост 12,6%, но этот показатель существенно не повлиял на состояние социальноэкономического развития сельских территорий [2].
Исследования показывают, что размер валовой добавленной стоимости в сельском
хозяйстве является самым низким по сравнению с другими отраслями национальной
экономики и составляет около 25% от общего объема производства [2].
Социально-экономическое развитие сельских регионов нуждается в стабильности
функционирования агропромышленных предприятий, размещенных на их территории и
децентрализации органов местного самоуправления, усиление роли сельских общин. Человек
в сельском регионе должен жить в условиях развитой инфраструктуры, а саму социальную
сферу необходимо подчинить удовлетворению нужд человека.
Развитие социальной сферы, в свою очередь, должно всесторонне содействовать
наращиванию производственного потенциала национальной и региональной экономики,
росту их производительности, углублению общественного разделения труда. Природа
социальной сферы, закономерности ее функционирования связаны с отношениями, как в
сфере создания материальных благ, так и в сфере их потребления. На уровень жизни
населения, в первую очередь, влияет состояние развития материально-технической базы
социальной инфраструктуры.
Исследования показали, что превращение государственных предприятий торговли,
общественного питания и службы быта в форму частных и коллективных имели цель
всесторонне использовать значительные внутренние резервы развития. С трансформацией
предприятий в сельской местности ожидалось формирование основ конкуренции, которая
усилила бы личную заинтересованность собственников в повышении качества
обслуживания, к расширению сети предприятий и удовлетворении нужд потребителей на
более высоком уровне.
Возможности создания надлежащих экономических условий для формирования
социально-экономических отношений в сельском хозяйстве свидетельствует о том, что за
годы независимости на месте ликвидированных колхозов и совхозов появились новые
формы хозяйствования, в первую очередь, фермерские хозяйства.
Фермерские хозяйства по состоянию на 2015 год не достигли уровня производства 90х годов прошлого века.
Низкая эффективность фермерских хозяйств является следствием того, что
значительная их часть не смогла освоить современные передовые методы производства и
новейшие технологии. Сейчас фермерские хозяйства не в полной мере выполняют свою
специальную функцию – максимально содействовать занятости трудоспособного населения
и обеспечивать развитие социальной инфраструктуры сельской общины.
Несмотря на проведение реформ в аграрном секторе национальной экономики
Украины как важного предусловия преодоления экономического кризиса, социальноэкономическое состояние сельских регионов остается неудовлетворительным. Ситуация
ухудшилась в условиях экономического кризиса (Украина находится в этом состоянии с
2013 года), военных действий на Востоке (с апреля 2014 года).
В 2010-2015 гг. численность сельского населения сократилась на 2,2 млн. чел. За счет
смертности, миграции в город, внешней миграции, которая особенно усилилась в 2015 году,
чтобы избежать мобилизации в вооруженные силы Украины [1]. Наиболее мобильным
является трудоспособное население. Все население, которое достигло пенсионного возраста,
занято в личном хозяйстве.
Молодежь в сельских регионах практически не живет.
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В 2010-2015 гг. усилилось расслоение сельских жителей по уровню получаемых
доходов. Среди сельского населения ниже черты бедности живет 76% населения [3, c. 40].
Гиперинфляция, падение в 3 раза курса доллара к гривне, отсутствие социальной защиты за
последние полтора года привели сельское население к полному обнищанию.
Качество жизни в сельских общинах по сравнению с городами низкое, средства от
оплаты труда и личные доходы граждан тратятся главным образом на удовлетворение
физиологических потреб. В малообеспеченных семьях 100% дохода используется на питание
и медикаменты.
Агромпромышленные предприятия не являются основой социально-экономического
развития сельских регионов.
Немногочисленные агрохолдинги и агрокорпорации значительно влияют на
социально-экономическое развитие сельских общин, занятость населения, качество жизни,
но проблема в том, что они немногочисленны.
Органы регионального и государственного управления могут обеспечить получение
социальных гарантий только на минимальном уровне (пенсии, оплата труда на уровне
прожиточного минимуму, социальная помощь).
Качество жизни сельского населения ухудшается вследствие сокращения количества
рабочих мест, падения уровня оплаты труда, низкой экономической эффективности
сельскохозяйственного производства, увеличения уровня производительности труда
занятых. Все это приводит к осуществлению процесса воспроизводства только на уровне,
который постоянно снижается, не позволяет возобновлять и расширять объемы
производства, наращивать трудовой потенциал и увеличат трудовые доходы работников.
Формирование высокоразвитой социально-экономической инфраструктуры не стало
полноценным элементом реформирования агропромышленного комплекса национальной
экономики. Его относительную отсталость можно преодолеть только общими усилиями
государства, работодателей и предпринимателей, наемных рабочих.
Важна роль местного самоуправления. На балансе органов местного самоуправления
пребывает значительная часть дошкольных и школьных учреждений образования,
здравоохранения, культуры, домов для людей пожилого возраста, финансирование которых
не обеспечено местными доходами. Отдельные объекты имеют неудовлетворительное
состояние, их эксплуатация требует значительных средств.
Для обеспечения действенных механизмов социально-экономического развития
сельских регионов необходимо сельским общинам работать в плане формирования
собственной доходной базы бюджетов сельских регионов, широкого привлечения
банковских кредитов для их финансового обеспечения.
Главной целью сельских общин должно стать обеспечение высоких стандартов
качества жизни населения, внедрение новых механизмов формирования экономических
условий ускоренного развития реальной сферы экономики, расширение количества рабочих
мест, закрепление работающих в регионе, повышение доходов населения за счет различных
источников, внедрение мероприятий повышения уровня здравоохранения, развития
учреждений образования и культуры.
Важным в сельских регионах является достижение нормативного уровня социальных
стандартов – научно обусловленных требований, соблюдение которых обеспечивает
надлежащий уровень качества жизни. Возможность достижения преобладающего
большинства социальных стандартов определяется величиной доходов, которые тратятся на
создание условий проживания жителей сельских регионов.
Реформа местного самоуправления, децентрализация власти – одно из направлений
активизации социально-экономического развития регионов. В 2005 году начала проводиться
активная работа по разработке Концепции децентрализации власти, внесения изменений в
Конституцию Украины. Реформа местного самоуправления должна была усилить
финансовое состояние общин и регионов, обеспечить возможности их социальноэкономического развития. Но реформа не состоялась. Вновь разговоры о реформе местного
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самоуправления активизировались в 2014-2015 годах. Разработаны изменения в
Конституцию Украины, принято Верховной Радой Закон Украины «Об основах
региональной политики» [4], Закон Украины «О военно-гражданских администрациях» [5],
разработана и утверждена Кабинетом Министров Украины Концепция «О развитии сельских
территорий» [1], внесены изменения в Бюджетный и Налоговый кодексы Украины, которые
значительно расширили полномочия местных органов самоуправления.
В период 1991-2015 годов власть концентрировалась в одной институции,
финансовые ресурсы распределялись в ручном режиме, сложилась разбалансированная
система местного самоуправления, общины очень слабы, решение большинства вопросов
происходит через коррупционный фактор.
Все это углубляет ситуацию в сельских общинах.
В процессе децентрализации значительно расширяться возможности общин, прежде
всего, сел, поселков, больше внимания будет уделяться развитию территорий и их
благосостоянию [6, c. 125].
Основными сферами ответственности общин будет:
местное экономическое
развитие; развитие и содержание местной инфраструктуры; планирование развития
территорий общин; вопросы застройки территорий; благоустройство территорий; социальная
помощь; культура и физическая культура; скорая помощь; первичная охрана здоровья;
среднее, дошкольное и внешкольное образование; муниципальная полиция; пассажирские
перевозки; жилищно-коммунальные услуги; содержание объектов коммунальной
собственности. Будет проведена децентрализация финансов, что значительно усилит
финансовые позиции регионов и сельских общин. Уже в 2014 году в Бюджетный и
Налоговый кодексы Украины были внесены изменения относительно увеличения удельного
веса общегосударственных налогов, которые остаются в местных бюджетах: удельный вес
налога на доходы физических лиц (до 25%); удельный вес налога на прибыль предприятий
(от 10 до 25%); экономический налог (полностью); единый налог (полностью); земельный
налог (полностью) [7, c. 33]. Что по подсчетам Кабинета Министров Украины должно
увеличить на 45 млн. грн. доходы местных бюджетов [7, c. 35]. Впервые за последние 10 лет
(с 2004 года) в 2015 году местные бюджеты смогли сформировать бюджеты развития,
значительные средства были заложены на строительство и ремонт дорог.
Большое значение для дальнейшего развития сельских регионов имеет принятие
Закона Украины «Об основах государственной региональной политики» [4].
В Законе определена цель государственной региональной политики, которая состоит в
создании условий для динамического сбалансированного развития Украины и ее регионов,
обеспечения их социального и экономического единства, повышения уровня жизни
населения, соблюдение гарантированных государством социальных стандартов для каждого
гражданина независимо от места его жительства [4].
Определены главные приоритеты государственной региональной политики, а именно:
 стимулирование и поддержка местных инициатив относительно эффективного
использования внутреннего потенциала регионов для создания и поддержки полноценной
жизненной среды, повышения качества жизни людей;
 формирование конкурентоспособности регионов путем разработки и реализации
программ и проектов конкурентоспособности территорий [4].
В Законе Украины «Об основах государственной региональной политики»
определены механизмы финансирования государственной региональной политики:
 межбюджетные трансферты с государственного бюджета местным бюджетам;
 объединение на договорной основе финансовых ресурсов субъектов региональной
политики, государственных и частных партнеров на принципах осуществления
государственно-частного партнерства;
 капитальные расходы государственного бюджета;
 государственные целевые программы, в том числе программы преодоления
депрессивности территорий;
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 соглашения относительно регионального развития;
 инвестиционные программы [4].
Реализация основных положений Закона обеспечит развитие сельских регионов.
23 сентября 2015 года Кабинетом Министров Украины одобрена Концепция развития
сельских территорий [1].
В Концепции отмечено, что аграрные преобразования, которые состоялись в Украине
за
последние
годы,
дали
возможность
увеличить
валовое
производство
сельскохозяйственной продукции, но это не содействовало социально-экономическому
развитию сельских территорий и повышению уровня жизни населения, по этому существует
необходимость в комплексном подходе к решению проблем развития сельских территорий, в
основу которого положен принцип устойчивого развития [1].
Проанализированы причины возникновения проблем и обоснование необходимости
их решения.
Реализация Концепции даст возможность переместить фокус аграрной политики
государства с поддержки аграрного сектора экономики на поддержку сельского развития –
улучшения качества жизни и экономического благополучия сельского населения.
Определены три варианта развития сельских регионов. Первый вариант
предусматривает продолжение коммерциализации сельскохозяйственного производства;
второй вариант предусматривает улучшение материального состояния и условий жизни
населения; третий вариант заключается в создании условий для обеспечения комплексного
развития сельских территорий в интересах общества, что предусматривает рациональное
формирование конкурентоспособного многоотраслевого и многоукладного сельского
хозяйства, диверсифицированной сельской экономики [1].
В Концепции разработаны основные направления решения существующих в сельском
хозяйстве проблем. Реализация Концепции по утверждению экспертов будет способствовать
снижению коэффициента смертности сельского населения, повышенного уровня оплаты
труда в сельском хозяйстве, увеличению количества рабочих мест в селе до 1 млн.,
увеличение занятого населения в 1,5 раза, увеличение доходов домохозяйств [1].
Важным при этом является наличие финансовых ресурсов. Положительным шагом
является выполнение Государственной целевой программы устойчивого развития сельских
территорий до 2020 года [8].
Цель программы состоит в обеспечении устойчивого развития сельских территорий,
повышения уровня жизни населения, охраны окружающей среды, сохранение природных,
ресурсов,
повышения
конкурентоспособности
трудовых
и
производственных
сельскохозяйственного производства [8].
В нормативно-правовых документах, которые мы проанализировали, определены
основные направления дальнейшего социально-экономического развития, которые
необходимо реализовать.
Изучив зарубежный опыт, мы разработали перспективные механизмы социальноэкономического развития сельских регионов Украины (рис. 1), которые будут способны
реально содействовать повышению материального и культурного уровня жизни населения.
Эффективность влияния разработанных механизмов обеспечивается за счет
включения их в состав широкого перечня способов решения проблем формирования
современных социально-экономических отношений; условий эффективного использования
материального и трудового потенциала; методов восприятия занятости трудоспособного
населения, развития материально-технической сферы агропромышленного производства.
В своей совокупности механизмы социально-экономического развития сельских
регионов способны обеспечить создание комплексных условий развития производственной,
материально-бытовой, социальной и культурной сфер, трудового потенциала. Успешность
решения проблем социально-экономического развития сельских регионов определяется
уровнем обеспечения их собственными финансовыми ресурсами. Административно-
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территориальная реформа, территориальная интеграция способны усилить роль сельских
общин и решить проблемы их развития.

Рис. 1. Механизм социально-экономического развития сельских регионов
Выводы.
Рыночная
трансформация,
разукрупнение
сельскохозяйственных
производственных предприятий не содействовали повышению уровня продуктивности
занятости сельского населения. Современное состояние развития сельских регионов вызвало
усиление демографического напряжения. Значительная часть сельского населения бедствует,
снизилась рождаемость, усилились тенденции к росту безработицы, неконтролируемой
внутренней и внешней миграции населения. Основным способом выживания
преобладающего большинства сельского населения
является самозанятость в личных подсобных хозяйствах.
Темпы развития сельских регионов тормозятся действующей системой управления и
отсутствием в распоряжении органов самоуправления достаточных финансовых и
материальных ресурсов. Нами предложен комплекс механизмов развития сельских регионов,
которые имеют в своем составе перечень способов решения проблем формирования
современных социально-экономических отношений, условий эффективного использования
материального и трудового потенциала, методов содействия занятости трудоспособного
населения, развития материально-технической сферы агропромышленного производства.
Социально-экономические механизмы развития становятся, в конечном результате,
способами достижения социальных, экономических целей, повышения качества жизни
населения сельских регионов. Эффективное управление сельскими регионами является
основой успешного развития производственной, трудовой, материально-бытовой,
социальной, культурной сферы функционирования сельских регионов Украины, реализации
региональных программ их кадрового обеспечения.
Бюджеты сельских регионов должны формироваться для обеспечения финансовыми
ресурсами целостной системы самоуправления. Система централизованного управления
бюджетами не эффективна в виде дотаций, субвенций, субсидий. Процесс формирования
бюджетов сельских регионов требует четкой регламентации всех видов доходов, ведь размер
их использования должен обеспечить решение комплексных проблем социальноэкономического развития.
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Дослідження використання
ПЦМ висвітило ряд істотних недоліків. Головні
розпорядники коштів адаптують ПЦМ до вже існуючих методів планування і управління.
Перед формуванням програми не проводяться дослідження проблем і послідовності їх
вирішення, а кошти виділяються не на конкретну мету, а на певну структуру, яка вже
використовує їх за своїм власним розсудом. Ми навіть не можемо погодитися із
формулюванням мети, а покрокові завдання формулюються формально, неконкретно,
непрозоро. Аналіз показав, у всіх програмах забезпечена наявність тільки показнику витрат,
які формулюються навмання, спрямовані на формальні заходи і не витікають з мети і
завдань програми. Інших оціночних показників просто немає. В такому разі, яким чином
буде проведена оцінка, досягнута, чи ні, мета програми. Але ж ПЦМ починається із
зосередження уваги спершу на результатах, яких необхідно досягти, а вже потім ставиться
питання про те, які ресурси слід використати для досягнення цих результатів. Такі програми
досить складно контролювати. Тому існує можливість використати кошти аж ніяк не на
реалізацію програми, а за іншим спрямуванням.
Особливості ПЦМ далеко не завжди знаходять своє відображення у програмах.
Яскраво демонструють це бюджетні програми Дніпропетровської міської ради(ДМР) [1].
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Взагалі програми включають мету (проблему що потрібно подолати), задачі (декомпозиція
проблеми), показники оцінки (визначають досягнення мети і задач).
Стосовно мети вона може бути двох різновидів:
- мета-результат (конкретна, вимірювана і визначена в часі). Це визначення мети по
методиці SMART [2];
- мета-напрям (шлях руху). Це визначення мети при застосуванні ПЦМ.
Обидва різновиди мети повинні формулюватися коротко, ясно і відображати
основний зміст її здійснення. Аналіз спільностей і відмінностей встановленя мети при
застосуванні ПЦМ і методики SMART представлено в табл. 1.
Таблиця 1
Аналіз спільностей і відмінностей встановлення мети при застосуванні ПЦМ і
методики SMART
Особливості встановлення мети
У ПЦМ
При застосуванні SMART
Конкретна - при визначенні мети
потрібна точність відображення її
змісту, об'єму і часу. Задоволення
Може бути неконкретна і
мети може принести тільки
тільки вказувати шлях руху
конкретний результат, отриманий
за допомогою конкретних засобів в
визначених умовах
Вимірювана - мета має бути
Може бути якісною
представлена кількісно або яким(не вимірюваною)
небудь іншим способом для оцінки
міри її досягнення.
Досяжна - мета має бути реальною,
Досяжна
такою, що не виходять за рамки
можливостей виконавців.
Реалістична
Реалістична
В часі невизначена
Узгоджена – мету (задачі)
слід розглядати не
ізольовано, а у взаємозв'язку
Прийнятнанеобхідно
враховувати
потреби,
бажання, традиції, цінності
що склалися в суспільстві.
Гнучка - можливість внесення
коригування планів

Визначена в часі

Причини відмінності
У ПЦМ використовується системний підхід.
Мета декомпозується на завдання і показники
оцінки які і виконують завчи по конкретизації.

У ПЦМ для вимірювання використовуються
показники
Відмінності нема
Мета у ПЦМ повинна бути амбітною.
Реалістичність досягається декомпозицією мети
на завдання.
Визначеність в часі досягається декомпозицією
на завдання

Особливість відсутня
Особливість відсутня

Особливість відсутня

Такого підходу до встановлення мети якраз і бракує в програмах ДМР. Розглянемо
способи постановки головного речення програми (табл.2).
Таблиця 2
Порівняльна характеристика мети бюджетних програм з можливим її формулюванням
Назва програми
1. Програма розвитку
позашкільної освіти у місті
Дніпропетровську у 20092012 рр.
2. Програма оздоровлення та
відпочинку дітей на 20092012 рр.
3. Програма «Здоров’я дітей
та матерів м.
Дніпропетровська на 20092015 роки»

Мета сформульована ДМР
Забезпечення
вільного,
творчого,
інтелектуального, духовного розвитку дітей,
учнівської молоді, їх доступності до всіх форм
та методів розвитку в системі позашкільної
освіти міста.
Створення сприятливих умов для якісного,
змістовного відпочинку та оздоровлення дітей
міста, в першу чергу у літній період.
Поліпшення умов та якості надання медичної
допомоги жінкам та дітям, зміцнення
репродуктивного
здоров’я
населення
м.
Дніпропетровська, як важливої складової
загального здоров’я, впливу на демографічну
ситуацію
та
забезпечення
соціальноекономічного потенціалу міста
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Рекомендоване формулювання мети
Забезпечити вільний творчий,
інтелектуальний, духовний розвиток
дітей, учнівської молоді
Створити сприятливі умови для
якісного відпочинку та оздоровлення
дітей міста.
Надати медичну допомогу жінкам та
дітям

Не чіткість визначення мети приводить до завдань які ні до чого не ведуть і взагалі
вступають у протиріччя з ідеологією ПЦМ - фінансування цілі, а не установ (див., наприклад
завдання програми 1,2,3 табл. 3). Для визначення завдань найбільш ефективно використання
«дерева цілей» побудова якого дає можливість ув’язати мету ЦП із засобами її досягнення
(завданнями) [2].
Таблиця 3
Аналіз завдання вище перелічених програм ДМР
Назва програми

1.
Програма
розвитку
позашкільної освіти у місті
Дніпропетровську у 20092012 рр.

Завдання(ДМР)
1. Збереження та розвиток мережі позашкільних
навчальних закладів, творення умов та підтримка
сучасних перспективних ініціатив учнівської
молоді міста.
2. Створення системи запровадження кращого
педагогічного досвіду в організації позакласної,
позашкільної освіти міста.
3. Узагальнення та оптимізація програмнометодичного розвитку педагогічних ініціатив.
4. Соціальний захист учасників навчальновиховного процесу в позашкільних навчальних
закладах.

Можливе формулювання завдань

1.
Виявити
найбільші
потреби(інтереси) дітей.
2. Забезпечити заходи по реалізації
визначених потреб.
3. Залучити максимальну кількість
дітей до участі у програмі.

2. Програма оздоровлення та
відпочинку дітей на 20092012 рр.

1. Удосконалення нормативно-правової бази щодо
організації відпочинку та оздоровлення дітей;
2. Удосконалення мережі дитячих оздоровчих
закладів;
3. Збільшення кількості дітей, охоплених
організованими формами відпочинку.

1. Вжити заходи щодо оздоровлення
дітей
2. Вжити заходи
для
забезпечення
змістовного
дозвілля дітей
3. Збільшення кількості дітей,
охоплених організованими формами
відпочинку.

3. Програма «Здоров’я дітей
та
матерів
м.
Дніпропетровська на 20092015 роки»

1. Забезпечення умов безпечного материнства.
2. Забезпечення умов здорового дитинства.
3. Формування репродуктивного здоров’я у дітей
та молоді.
4. Удосконалення системи планування сім’ї.
5.
Збереження
репродуктивного
здоров’я
населення міста.
6. Забезпечення ефективного управління з питань
реалізації ЦП.

1. Забезпечення умов безпечного
материнства.
2. Забезпечення умов здорового
дитинства.

Розглянемо оцінку ефективності впровадження ЦП - з використанням «найбільш
популярної» системи показників, які повинні надати достовірну інформацію про те, чи були
досягнуті визначені задачі у рамках сформульованої мети програми [3]. Система показників
ЦП є важливим елементом процесу складання та виконання бюджету за ПЦМ та його
основною рисою яка відрізняє його від постатейного (традиційного) методу бюджетування,
який базується виключно на показниках витрат. ПЦМ, завдяки системі оцінки дозволяє
простежити результат, якого буде досягнуто за рахунок витрачених коштів і встановити
безпосередній зв'язок між виділеними ресурсами та досягнутими результатами і в такий
спосіб забезпечити принцип ефективності та результативності - при складанні та виконанні
бюджетів [3].
Таблиця 4
Питання на які повинні відповідати показники оцінки
Показники
витрат (ресурсів)
продукту
ефективності
результативності
(якості)

Питання на яке повинен відповідати показник
Які і скільки витрат (ресурсів) необхідно для здійснення задачі ЦП?
Що ми плануємо зробити. Який обсяг робіт,або послуг ми плануємо виконати?
Яке відношення витрат на одиницю продукту?
Яка користь споживачу від виконання відповідальним виконавцем задач ЦП?
Чи досягнута мета ЦП?

Систему показників оцінки потрібно розробляти відповідно до визначених задач, а не
до мети. У практиці деяких іноземних країн, які користуються ПЦМ у бюджетному процесі,
показники виконання часом застосовують для оцінки досягнення мети, а не окремої задачі.
Однак підхід до оцінки кожної задачі є більш доцільним, оскільки деталізація мети на задачі
сприяє більш точному визначенню показників.
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Зазначені показники оцінки встановлюються у паспорті ЦП [4]. Але, слід зазначити
що виконавці ЦП по різному визначають(трактують) ці показники. Для подолання сталої
ситуації ми розробили питання на які показники повинні відповідати (табл. 4). Ці питання
дозволяють більш точно визначати відповідні показники оцінки.
Слід наголосити, що головним показником виступає показник результативності
(якості), тільки він є тим індикатором відповіді на питання – чи досягнута мета? Тому всі
підходи до оцінки через комплексні показники не можуть бути коректними, бо при їх
використанні питання виріщується через систему показників які ні в коїм разі на нього не
відповідають. Також в разі їх використання результат буде залежати від системи показників
і їх вагомості. Аналіз
формулювання показників зазначених програм ДМР і їх
рекомендоване визначення наведено в табл. 5-7.
Таблиця 5
Програма розвитку позашкільної освіти в місті
Показники

Продукту

Показники у програмі (ДМР)
1. Підвищення якості та позитивних
показників позашкільної освіти
2. Запровадження методичних методик
3. Удосконалення форм та методів
роботи, спрямованих на виховання.
4. Популяризація моделі сучасного
розвитку позашкільної освіти.

Витрат

∑ тис. грн..

Ефективності

_

Якості

_

Рекомендовані показники[5]
1. Кількість дітей, що навчаються у комп’ютерних класах,
кружках художньої самодіяльності, спортивних секцій та
інших місцях змістовного дозвілля, чол..
2. Кількість проведених заходів, шт..

1. Витрати на залучення педагогів для роботи з дітьми, тис.
грн..
2.Витрати на обладнання (комп’ютери, спортивний
інвентар, інше), тис. грн..
1. Вартість навчання 1 дитини, грн./чол..
2. Вартість проведення одного заходу, грн./один.
1.Зменшення кількості правопорушень, що скоюють
школярі на …%
2. Збільшення кількості школярів, що займаються творчою
діяльністю, на … %
3. Підвищення успішності учнів на …%
4. Рівень задоволення змістовним дозвіллям з боку
школярів та їхніх батьків %.

Таблиця 6
Програма оздоровлення та відпочинку дітей
Показники

Продукту

Показники у програмі (ДМР)
1. Збільшення кількості дітей,
охоплених організованими формами
відпочинку
2. Зміцнення матеріально-технічної
бази діючих дитячих оздоровчих
закладів.
3. Урізноманітнення та підвищення
якості оздоровчих послуг.

Витрат

∑ тис. грн..

Ефективності

-

Якості

-

Рекомендовані показники [5]
1. Кількість дітей, залучених до змістовного відпочинку, чол..
2. Кількість дітей, що отримали медичну допомогу, чол..
3. Кількість проведених заходів, шт..

1. Витрати на обладнання (комп’ютери, спортивний інвентар,
приміщення,), тис. грн..
2. Витрати на залучення вчителів та модераторів заходів, тис.
грн..
4. Витрати на лікарів, тис. грн..
1.Витрати на забезпечення культурного та змістовного
відпочинку 1 дитини, грн./чол.
2. Витрати на оздоровлення однієї дитини, грн./чол.
1.Зниження захворюваності дітей на …%
2. Збільшення кількості дітей, залучених до заходів
змістовного дозвілля на …%
3. Зменшення кількості правопорушень, скоєних школярами,
%
4. Рівень задоволення дітей і батьків станом відпочинку та
оздоровлення дітей, %
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Таблиця 7
Програма «Здоров’я дітей та матерів м. Дніпропетровська на 2009-2015 рр.»
Показники

Показники у програмі

Продукту

-

Рекомендовані показники [5]
1. Кількість матерів і дітей, що пройшли профілактику
захворювань, чол..
2 Кількість дітей і матерів, що пройшли лікування, чол..
1. Витрати на профілактику захворювань у матерів та дітей,
тис. грн..
2. Витрати на лікування захворювань у матерів та дітей, тис.
грн..
3. Витрати на облаштування палати відповідного зразка, тис.
грн..
4. Витрати на медикаменти, тис. грн..

Витрат

∑ тис. грн..

Ефективності

Знизити рівень:
-малюкової смертності на 10%;
-смертності
новонароджених
від
синдрому дихальних розладів на 10%;
-гемолітичної хвороби новонароджених
на 10%;
-анемій серед вагітних на 20%;
-підліткової вагітності на 10%;
-захворюваності статевих органів у
підлітків на 10%;
-штучного переривання вагітності серед
підлітків на 10%;
-штучного переривання вагітності для
дорослих жінок на 15%
-захворюваності
на
інфекції,
що
передаються статевим шляхом, на 15%;
-захворюваності на гонорею серед
дорослого чоловічого населення до 10%.

Якості

-

1. Вартість профілактичних заходів на 1 матір і 1 дитину,
грн../чол..
2. Вартість лікування 1 матері і 1 дитини, грн../чол..
3. Вартість облаштування палати відповідного зразка,
грн./один.
4. Вартість придбання медикаментів на 1 блок заходів, грн.
/один.

Зниження рівня:
-малюкової смертності на %;
-смертності новонароджених від синдрому дихальних
розладів на %;
-анемій серед вагітних на %;
-підліткової вагітності на %;
-штучного переривання вагітності %;
-захворюваності на інфекції, що передаються статевим
шляхом, на %.

Аналіз довів, у всіх програмах забезпечена наявність показнику витрат, які
формулюються навмання, спрямовані на формальні, фіктивні заходи і не мають нічого
спільного з метою програми, а інших показників просто немає. Треба наголосити, що ПЦМ
починається із зосередження уваги спершу на результатах, яких необхідно досягти в
державному секторі, а вже потім ставиться питання про те, які ресурси слід використати для
досягнення цих результатів.
Програми розроблені ДМР неможливо не те щоб реалізувати, їх неможливо навіть
проконтролювати, бо в них відсутній основний оціночний показник-якості. Таким чином,
застосування ПЦМ виконання бюджету є формальним. Дійсно ж використовується
традиційний метод. Тому ми рідко відчуваємо на собі реалізацію програм, що були
затверджені для задоволення наших потреб.
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PROBLEMS OF DEVELOPMENT OF FARM BUSINESSES IN UKRAINE
AND THEIR SOLUTIONS
In the article the basic problems of functioning and development of Ukrainian farm businesses as well as
recommendations for their solution. The estimation of material and technical support farmers, a system of financial
support, consulting and information support of farm businesses was made.
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At the present stage of development of agrarian sector of Ukraine's economy is one of the
main factors of food security, stabilization of socio-economic relations, creating a favorable
investment climate. The current state of agricultural production indicates that the bulk of
agricultural production today entrusted to small and medium forms of management. One of the
important priorities of the market transformations in rural areas is the development of farm
businesses as common economic and promising form of entrepreneurship in agriculture of Ukraine.
Farm businesses are the most common and priority types of business entity in world
agriculture. In Ukraine, farming has become much development in terms of market reforms and
plays a significant role in enhancing entrepreneurship in agriculture. This confirms the share of
farms in the structure of business entities agriculture.
Farming is a free enterprise on the basis of property and land, which combines in a farmer: a
holder, a production organizer, an entrepreneur and an employee. A farmer is a host on Ukrainian
soil who despites the difficult economic conditions and strong competition from large enterprises
(holdings) continues to work, provides people with agricultural products and services in agriculture.
It should be noted that farmers are not just producers of agricultural products. In our view,
equally important is that farmers in the Ukrainian village is the focus of the cultural heritage of the
Ukrainian people, the lifeblood of the nation, effective way to reduce social tension and the way to
solve the employment problem in rural areas. Family farms are the foundation of agriculture vast
majority of developed countries.
P.N. Makarenko and L.L. Milnuk [3, p.147-148], considering Ukrainian farming in the
context of the global trends in agriculture, noted that farmers in emerging economies is a priority
types of business entity in the agricultural domain. They do not deny the thesis according to which
the combination of one sector owner of inputs and results management, employee and manager in
the largest extent ensure diligent and creative person's attitude to work, promotes the rational use of
land and other means of production.
The major qualitative advantages over other farm businesses forms of agricultural
enterprises are:
1) the interest of the farmer to obtain higher profits (full economic responsibility for the
economic activity increase direct interest in the outcome of management);
2) a simple management structure (no intermediate levels of management because the
farmer is both the owner and contractor), which improves efficiency and achieve certain social
objectives);
3) lack of problems associated with staff turnover (the possibility of bringing in seasonal
employment relatives or villagers on the basis of civil law contracts);
4) social benefits (the development of farming contributes to the middle class in the village
and overcoming unemployment).
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However, it should be noted that farms characterized by speed and flexibility to respond to
market needs, giving them market advantages over competitors. Farmers have more opportunities to
improve product quality through organic farming (production of ecologically clean agricultural
products without the use of fertilizers and pesticides).
However, the activities of farms marked by instability and most of them survive in the
increasingly global system pressure agribusiness. The situation of farmers rather complex: growing
many crop species becomes unprofitable due to inability to compete with agricultural holdings,
preferential loans available because of low creditworthiness and lack of adequate collateral, failure
to provide appropriate technical resources and reversible increases every year.
Consider the basic problems of farming in Ukraine.
1. Weak state financial and credit support to farmers.
Lack of financial resources negatively affect financial and economic activities of farms and
causing growth of their debt in the calculation of other entities regarding wages and taxes. Tracks
constant lack of funds to expand production, which exacerbates the problem of financial security
business. One of the instruments to improve the sustainability and competitiveness of farms is state
support aimed at reducing the negative impact of micro and macro factors, as well as to increase
agricultural production to ensure food security.
The decline in credit support is a negative trend because it does not allow the effective
functioning of farms and "paralyze" their activities during the seasonal field work.
The state should step up lending mechanism farms by implementing two programs:
- "Financial support of agricultural enterprises through the mechanism cheaper loans"
(compensation of interest on loan for free and irrevocable basis);
- "Providing loans to farmers" (budget loans to farmers at no cost and return basis).
2. Uncontrolled market for products of the agricultural sector.
One of the major problems that hinders the effective development of farms is a problem of
implementation of products to consumers through various formation.
Most farmers do not have sufficient skills in finding profitable channels to market their
products. Limited access to markets, lack of information about market conditions, real prices for
certain products results in low levels of commodity products. Existing sales channels do not reflect
the immediate interests of agricultural producers, leading to a reduction in their income. Activity
same intermediary structures mainly focused on obtaining maximum benefit in their favor. [1, p.
60]
According Zhybak M.M., an important factor that hinders the development of farming both
in the study region and the whole country is the lack of mechanism of agricultural raw materials,
which would provide farmers the possibility of independent access directly to end consumers
avoiding middlemen. The problem farms in this aspect is the practical impossibility (as opposed to
private firms or cooperative organizations) to have its own outlets. [2, p. 15].
In our view, an effective channel sales should be the creation of wholesale food markets,
which aim to improve conditions and accelerating the promotion of farm to the consumer, enabling
farmers to enter the direct connection with the sale of products without intermediaries.
K.V. Prokopyshak also supports the position on the creation of wholesale markets and
believes that may improve the situation revitalization of regional wholesale markets and formation
of a system of farm service cooperatives, which in particular provide marketing services [5, p. 16]
3. Lack of necessary quantities of seed capital for the establishment of farming and to
strengthen the material-technical base of farms (lack of funds for renovation of fixed assets,
purchase of livestock, seeds, fertilizers, plant protection products).
According to Y. Mahortova [4, c. 74-75], the main organizational and economic problems
faced by farmers include: insufficient logistical support, lack of seed capital, lack of support from
banks, imperfect tax system.
T.P. Dobrunik also believes that the main reason that hinders the development of farming, is
still imperfect system of financial security and agro service, because the farmer novice no necessary
material and technical base and start-up capital. Promising to achieve sustainable development of
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farming should be enlarging their size land. Production in these economies should focus mainly on
the market and partly for private consumption. Consolidation of the size of farms may be due to the
land lease, cooperation, integration of third sphere of AIC enterprises [1, p. 63].
The same opinion is shared by other economists who believe that the effectiveness and
viability of farms depends not only on the effect of the private economy, but the influence of many
factors, among them a prominent place occupied by the size of the economy. The experience of
Western countries issue optimal size of farms is solved in the development of processes (trends) in
agriculture as: cooperation, specialization, corporatization, integration, concentration of production
[3, c.147-148].
The main reason for insufficient logistical farms is the lack of equity and access conditions
to credit and inadequate ratio between the prices of hardware and agricultural products. The
complexity of solving the problem of logistics lies in the fact that technology needs as close to the
size of their farms and industrial areas.
We believe that the problems of logistics can be solved by establishing a network of service
cooperatives in maintenance and service, which will allow to reduce the cost of purchasing and
maintaining equipment, and ultimately - to reduce production costs.
4. The probability of bankruptcy because of growing low-profit products, which due to the
inability to compete with agricultural holdings in the realization of high value products.
Bold inadequate size of land holdings to conduct effective management processes through
overconcentration of land holdings leads to the failure of small and medium-sized farms to compete
with them.
Companies with corporate management system (agricultural holdings) engaged in growing
products with high profitability and high demand. Growing production with a high level of material,
labor, and capital intensity and therefore impact a number of mostly engaged in farming and private
sector. Therefore, the right to life is a state program "grants to certain areas of production of crop
and livestock", the implementation of which the state required dotuvala be growing but low-profit
crops and livestock.
5. The problem of proper information and consultation to ensure farmers.
The problem remains unresolved prepare appropriate specialists with provide consulting and
information services to farm sector. An important role in this issue should play a regional
educational and research institutions whose employees are constantly working with representatives
of the agricultural business, adapting to provide information society.
6. The lack of clear legislative-defined criteria of classification of farms, the transformation
of private farms and farmers in the separation of family farms.
The legislation does not set criteria for the classification of farms in size, but this feature is
crucial when choosing a tax system.
In the study of trends and characteristics of farms should pay special attention to the fact that
today an urgent task before the government now puts a transformation of private farms in farms.
Foreign experience shows that in a market economy, the gradual development of private family
farms in the adjusted state regulation mechanism through evolution leads to the formation of
competitive farm system of agriculture.
The world community and now sees small-scale farms an important factor in the
development of national economies and poverty reduction in rural areas.
In developing the draft law amending the Law of Ukraine "On the farm" and "On a personal
peasant economy" provides for the transformation of private farms to family farms from becoming
a legal entity or natural person - entrepreneur-producer of agricultural products.
The bill proposes to provide a simplified procedure for transformation of private farms into
family farms, simplify registration and organization of their business activities, simplifying
procedures for obtaining permits.
The drafters of the bill justifying the need for the bill so that the implementation of the
proposed changes will legalize and bring the legal field activities of private farms, which are
actually transformed into family farms, as full participants in the agricultural market, which will
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conduct its business activities in compliance with current legislation on agricultural producers.
Also, the bill, in their view, facilitate the development of organized agricultural production by
increasing the number of official entities of the agricultural market and the rules regulating their
activities in this area, which in turn should cause a removal of tax obstacles to their activities and
income growth in rural areas general.
Thus, to implement such changes necessary to provide a transitional period during which to
provide the necessary conditions and appropriate public support for such transformations, on the
other hand - to enhance stimulation of the system of agricultural service cooperatives to further
promote comprehensive development of small forms of farming in rural areas, that will promote
food security in the country, creating new jobs and rural development.
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У статті досліджено тенденції та проблеми розвитку кадрового потенціалу України на державному
та регіональному рівнях. Наведено особливості та протиріччя у системі управління трудовими ресурсами.
Окреслено закордонний досвід підтримки трудових ресурсів. Запропоновано напрями розвитку
конкурентоспроможності кадрового потенціалу України.
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Процеси глобалізації господарських зв’язків обумовлюють необхідність перегляду
теоретичних, методологічних і практичних поглядів відносно особливостей входження та
адаптації держав до умов міжнародної конкуренції. Сучасний закордонний досвід свідчить,
що отримання позитивних результатів від інтеграційних процесів економіки досягається за
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умов розвинутої кадрової складової, що задіяна у процесах господарювання й одночасно
орієнтована на підвищення власного та суспільного потенціалу.
Історично склалося, що вагомим чинником підвищення інноваційного соціального,
економічного рівня національної економіки є кадрові ресурси, які володіють здібностями до
швидкої адаптації у нових ринкових умовах господарювання. Саме здатність до
пристосування та гнучкість трудових здібностей стає запорукою підвищення
конкурентоспроможності кадрів. Разом із тим, не менш важливим моментом є створення
підґрунтя для розвитку кадрового потенціалу на мікро-, мезо- та макрорівнях: посилення
мотивації професійного розвитку; розвиток систем стимулювання; удосконалення
інформаційного обміну між учасниками ринкових відносин; створення умов безпеки
(екологічної, технічної, інформаційної) тощо.
В дійсний час у системі державного управління України запропоновано й прийнято
низка програм і постанов, що передбачають розвиток кадрового потенціалу та підвищення
його конкурентних переваг. Прийнята «Програма соціально-економічного розвитку до
2030р.», що передбачає поліпшення соціально-економічного клімату шляхом створення
сприятливих умов для організації громадянами власної справи, розвитку малого та
середнього бізнесу; подолання регіональної диспропорції; підтримку різних верств
населення шляхом створення робочих місць; вироблення професійної надійності та
організація профорієнтаційних заходів; підвищення економічної зацікавленості роботодавців
у поліпшенні умов і охорони праці; послідовне підвищення рівня життя населення шляхом
поліпшення соціально-культурного обслуговування та житлового забезпечення [11].
Підписаний наказ Міністерством соціальної політики «Про утворення Міжвідомчої робочої
групи з підготовки проекту Стратегії подолання бідності». Реалізується план заходів на 20142017 рр. щодо поширення та зміцнення соціально-економічних зв’язків [7]. Разом із цим на
державному рівні прийнята «Стратегія інноваційного розвитку України на 2010-2020 роки в
умовах глобалізаційних викликів» та впроваджено Закони України «Про Загальнодержавну
комплексну програму розвитку високих наукоємних технологій», «Про пріоритетні напрями
інноваційної діяльності в Україні» [5; 10].
Однак, дослідження реального стану ринку праці свідчить, що прийняті програми не в
повній мірі задовольняють потреби сучасної глобальної економіки. Залишаються не
врахованими тенденції світових ринків праці, умови та особливості міжнародної кооперації
бізнесу. Залишились не розв’язаними питання прискорення адаптації та полегшення
пристосування кадрового потенціалу до нових глобальних умов господарювання.
Враховуючи вищенаведене, слід сказати, що в дійсний час стає особливо актуальними
питання розвитку конкурентоспроможного кадрового потенціалу, оскільки саме праця є
запорукою сталого соціально-економічного та інноваційного розвитку економіки на
національному й світовому рівнях.
Окреслені проблеми постійно підлягають дослідженню та набувають пильної уваги з
боку науковців і спеціалістів-практиків. Суттєвий внесок у розробку теоретичних засад
розвитку кадрового потенціалу внесли фундаментальні дослідження Дж.М. Кейнса, А.
Маршала, Дж.Ст. Милля, Д. Рікардо, П. Самуельсона, А. Сміта, Ж.Д. Сея, М. Фрідмена, Ф.
Хайека, що дозволили проаналізувати еволюцію економічних поглядів, зміст та його
наповнення [2]. Сучасна наукова література поширює різноманітні аспекти розвитку
конкурентоспроможності кадрового. Новітні напрями дослідження знайшли відображення в
роботах В.М. Геєця, В.М. Лобаса, М.В. Макаренко, О.В. Фінагіної, А.М. Устименка та інших
науковців, що аналізували процеси розвитку ринку праці в умовах української економіки [6;
8]. Однак, незважаючи на суттєву розробленість питання, залишаються не до кінця
дослідженими напрями розвитку кадрового потенціалу в умовах інформаційної економіки та
глобального поширення господарських комплексів.
Система, що формується в Україні вимагає осмислення новітніх процесів та
закономірностей, що відбуваються на сучасному ринку. Враховуючи актуальність теми,

117

метою статі є виявлення напрямів підвищення конкурентоспроможності кадрового
потенціалу України.
Сучасне конкурентне середовище характеризується присутністю значної кількості
суб’єктів господарювання, що задіяні у різного роду суперництві (економічному,
інноваційному,
технологічному,
виробничому,
професійному,
продуктовому,
комунікаційному та ін.). Наявність характерних ознак конкуренції на ринку праці формує
систему взаємовідносин між: роботодавцями, що простежується у боротьбі за залучення
робочої сили; працівниками, що відбувається у системі суспільного розподілу праці за
заміщення вакантних робочих місць; найманими працівниками і роботодавцями, що
відбувається за умов трудової угоди та оплати праці. Наведені форми конкуренції
передбачають наявність особистої і економічної свободи працівників, а також прав власників
капіталу самостійно вирішувати питання обрання кількісного та якісного складу робочої
сили, що посилює роль і значення розвитку конкурентоспроможності трудового потенціалу.
Сучасна система управління визначає трудовий потенціал працівників («Потенціал»
от лат. «Potentia» — можливість, потужність, сила) як сукупність фізичних і духовних
якостей людини, що визначають можливість і межі її участі у трудовій діяльності, здатність
досягати та удосконалювати у заданих умовах певні результати діяльності [1]. Трудовий
потенціал працівників у сукупності формує кадровий потенціал регіонів та держави в цілому.
Визначимо, що кадровий потенціал – це загальна кількісна та якісна характеристика
персоналу, що передбачає професійні, комунікативні, адаптивні та інші здібності.
У міжнародній практиці визначення здібностей кадрового потенціалу держави
відбувається шляхом аналізу індексних показників. Найбільш поширеним є «Індекс розвитку
людського потенціалу» (Human Development Index, HDI), що є інтегральним показником
порівняння та оцінки рівню бідності, грамотності, освіти, середньої тривалості життя та
інших показників країни. HDI містить три основних показника: середня очікувана тривалість
життя при народженні в країні; рівень освіти дорослого населення і коефіцієнт тих, хто
здобуває освіту у початкових, середніх і вищих навчальних закладах; внутрішній валовий
продукт (ВВП) країни. З метою деталізації оцінних показників держави розподіляють за
чотирма категоріями конкурентоспроможності: ті, що володіють дуже високим рівнем
розвитку; з високим рівнем розвитку; з середнім рівнем розвитку; з низьким рівнем розвитку
[3].
Отримані у ході дослідження аналітичні дані свідчать, що до першої категорії
належать держави, числове значення індексу яких перевищує 0,8 бала – це Норвегія,
Австралія, США. До країн із низьким рівнем розвитку кадрового потенціалу належать
країни, що отримали менш 0,5 бала (Конго, Кенія, Судан, Нігер). За результатами
рейтингової оцінки Україна посідає на 78 місці, потрапивши у групу з високим рівнем
розвитку кадрового потенціалу, але залишаючись позаду усіх європейських країн [9].
Складний та неоднозначний характер має конкуренція на ринку праці України. Це
пояснюється спадом національної економіки, скороченням сукупного попиту на робочу
силу; низькими темпами створення робочих місць; якісною невідповідністю попиту робочої
сили із потребами у неї; несприятливими демографічними показниками (кількість
економічно активного населення зменшилася приблизно на 2% через природне зменшення та
імміграції населення в інші країни); відсутність попиту на вітчизняну робочу силу
закордоном із причин невідповідності рівня підготовки фахівців; появою на ринку
зарубіжних компаній, що носять двоїстий характер (з одного боку сприяє появі нових
робочих місць, з іншого - складає конкуренцію вітчизняним підприємствам, що призводить
до спаду виробництва і скорочення робочих місць) [4].
Ситуація, що склалася у галузі соціально-трудових відносин характеризується
глобальною напругою на ринку праці: зростання кількості безробітних; зниження трудової
мотивації та професіоналізму в окремих галузях; загострення соціально-економічних
кризових явищ на ринку праці молоді та ін. [4]. Разом із тим, стан промисловості, що
визначає рівень інноваційного розвитку (приладобудування, точне машинобудування,
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радіоелектроніка та інші наукоємні галузі) характеризується втратою значної частки
науково-виробничого кадрового персоналу, що посилюється істотними змінами в системі
планування, фінансування та організації [4].
Слід визначити, що розвиток кадрового потенціалу України суттєво ускладнюють
недосконала нормативно-правова база; низький рівень оплати праці, зайнятості молоді та
осіб передпенсійного віку; низький соціальний рівень; дисбаланс між попитом і пропозицією
на ринку праці; низька наукоємність робочих місць; відсутність програм регулювання
міграційних процесів. Додатковими причинами, що стримують розвиток кадрового
потенціалу є: спад виробництва і неадекватне скорочення зайнятості; диференціація регіонів
країни за складом безробітних; борги по заробітній платі та незначні компенсаційні виплати;
наявність «тіньових схем» та відсутність офіційної реєстрації окремих видів діяльності.
Існуючі недоліки та протиріччя перешкоджають реалізації намічених планів
соціально-економічного розвитку та впливають на професійний і емоційний клімат.
Розв’язання окреслених питань можливе за умов врахування закордонного досвіду й
практики управління кадрами. Сучасні світові програми та проекти інноваційного розвитку
націлені на формування у компаніях: інтелектуального та соціального капіталу; системи
управління знаннями; підвищення індивідуальної вартості кожного співробітника і
людського капіталу організації у цілому. Разом із тим специфіка систем управління у різних
державах обирає власні пріоритети та напрями (табл. 1).
Таблиця 1
Окремі напрями підвищення конкурентоспроможності кадрового потенціалу у
закордонних країнах
Держава
ФРН
Великобританія
США
Японія
Канада
Франція
Швеція

Напрями
У сфері підготовки та підвищення кваліфікації фахівців - програма кооперації вузів і
фірм, з наданням державних субсидій
Програмами матеріального заохочення осіб, що швидко покинули ряди безробітних
Політика підтримки конкурентного стану, заохочується активна роль підприємців,
життєва установка працівника на індивідуальні здібності
Бонусна програма при подоланні власного безробіття (чим раніше безробітний
знайшов нове робоче місце тим більше розмір одноразово бонусу)
«Програма створення системи професійної орієнтації та зайнятості населення»
Модель діяльності консультаційних кабінетів
«Програма підвищення уваги конкурентоспроможності робочої сили» Професійна
підготовка працівників, створення робочих місць (у державному секторі, шляхом
субсидування приватних компаній) Сумісний пошук роботи і вакантних місць, через
довідкову інформацію і профорієнтацію
Виплата допомоги при переїзді до нового місця роботи

Досвід розвинутих країн має стати підґрунтям для впровадження програм сталого
розвитку кадрового потенціалу України. Разом із тим особливо вагомим кроком стає
перегляд та посилення таких дій:
По-перше, впровадження системи стимулювання підвищення рівня зайнятості
населення; створення та збереження робочих місць з урахуванням тенденцій розвитку
інформаційного суспільства, зокрема для вимушено переміщених осіб; сприяння зменшенню
напруги на ринку праці шляхом залучення до співпраці Державної служби зайнятості та
приватних рекрутингових агенцій.
По-друге, вдосконалення трудових відносин з урахуванням міжнародних норм і
стандартів; поступове підвищення рівня середньої заробітної плати.
По-третє, розробка та підготовка пропозицій щодо подальшого використання
передового досвіду держав-членів ЄС, усунення та запобігання прояву дискримінації
окремих сегментів ринку праці.
По-четверте, посилення рівня соціального захисту та модернізації систем соціального
захисту; реформування механізму забезпечення рівних прав за гендерними, професійними та
іншими ознаками [7]
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Отже, сучасні підходи щодо удосконалення кадрової політики на державному та
регіональному рівнях мають передбачати новітні підходи міжнародної системи управління,
враховувати національні особливості й одночасно передбачати очікуваний синергетичний
ефект від впровадження правових, адміністративних, соціальних, економічних інструментів
підвищення конкурентоспроможності кадрового потенціалу (рис. 1).
Підґрунтям, що посприяє реалізації планів розвитку кадрового потенціалу на мікро-,
мезо-, макро- квазімакроівнях (мегарівень) має стати:
РІВНІ УПРАВЛІННЯ
КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНІСТЮ

МІКРОРІВЕНЬ

МЕЗОРІВЕНЬ

МАКРОРІВЕНЬ

КВАЗІМАКРОРІВЕНЬ

НАПРЯМИ ПІДВИЩЕННЯ
КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОСТІ

Професійна підготовка кадрі
Впровадження та підтримка нов их технологій виробництва та управління
Поширення процесів інформатизації бізнесу
Соціально-психологічна підготовка персоналу до нових ринкових умов
Розширення напрямів перепідготовки та професійного розвитку персоналу
Розширення та підвищення соціальних гарантій
Охорона праці та життєдіяльності
Впровадження стратегій соціально-економічного розвитку регіонів
Удосконалення політики захисту професійних потреб працівників, сприяння процесам
формування "людського капіталу"
Підтримка високого рівня якості життя населення
Активізація політики створення робочих місць, підготовка і перепідготовка кадрів шляхом
залучення рекрутингу
Сприяння підвищенню продуктивності праці та кваліфікаційного рівня кадрового потенціалу
Удосконалення міграційного законодавства
Перегляд стандартів та умов праці, врахування міжнародних стандартів
Удосконалення нормативно-правової бази
Перегляд та корегування зовнішньо-економічної політики
Врахування інтересів національної безпеки
Впровадження програм соціально-економічного розвитку
Розвиток та зміцнення духовності та культури;
Удосконалення якості освіти і науки, створення умов науково-технічного розвитку
Поліпшення екологічних умов та прироустрою
Регулювання правил працевлаштування за кордоном
Сприяння та підтримка приєднання країн-учасниць міжнародних відносин до ринку праці
Стимулювання та залучення бізнесу до навчання, перекваліфікації
Міжнародне співробітництво та сприяння працевлаштуванню
Активізація міжнародного рекрутингу
Залучення до глобальних ринкових процесів та подолання регіональної диспропорції;
Розширення кооперації бізнесу
Очікувані результати

Розвиток компетенцій кадрового потенціалу
Подовження життєвого циклу компетенції кадрового потенціалу
Емоційно-поведінкова та інтелектуальна гнучкість
Високій рівень результативності результатів праці
Оптимальні витрати робочої сили

Рис. 1 Напрями розвитку конкурентоспроможності кадрового потенціалу України
введення системи довгострокових прогнозів попиту на робочу силу за професіями, що
поширить інформаційну базу при оцінці чинників впливу на соціальну, виробничу, науковотехнічну та економічну галузь;
формування за результатами прогнозів державного замовлення на підготовку
кваліфікованих кадрів, що максимально наблизить управлінські рішення до оптимально
прийнятних;
розвиток співпраці між навчальними закладами та підприємствами (роботодавцями),
що дозволить сформувати, відтворити та зберегти кадровий потенціал, підвищить рівень
його конкурентоспроможності;
120

відновлення системи перепідготовки та додаткової підготовки кваліфікованих кадрів
на підприємствах, поширення системи обміну досвідом, що посприяє зміцненню кадрового
потенціалу у різноманітних галузях;
акцентування уваги на першочергове забезпечення робочого місця випускникам
навчальних закладів різних ступенів акредитації, підготовлених за державним замовленням,
що посприяє збереженню молодих спеціалістів у пріоритетних галузях.
Враховуючи вищенаведене, слід зазначити, що ключовими напрямами розвитку
кадрового потенціалу України мають стати:
Сприяння розгалуженню системи державної служби зайнятості, професійної
орієнтації, підготовки, перепідготовки та підвищення кваліфікації кадрів, надання
підприємцям субсидій, премій та податкових пільг для найму додаткової робочої сили.
Поширення взаємозв’язків між приватними рекрутинговими агенціями, освітою і
бізнесом, стимулювання підприємців до навчання, перекваліфікації та подальшому
працевлаштуванню додаткової робочої сили.
Впровадження державної підтримки нетрадиційним сферам зайнятості, залучення
приватного (вітчизняного та іноземного) капіталу у райони зі стійким рівнем безробіття.
Регулювання процесів працевлаштування за кордоном, приєднання України до
міжнародного ринку праці, стимулювання осіб, що отримують державну допомогу під час
пошуку робочих місць, збільшення кількості стажистів у міжнародній системі професійної
освіти.
Впровадження заходів щодо квотування робочих місць, що є найбільш вразливими
груп на ринку праці; надання безвідсоткових кредитів безробітним, що починають власний
бізнес.
Прискорення на мезорівні процесів кооперації, кластеризації бізнесу між окремими
підприємствами або галузями; формування єдиних баз даних та поширення інформаційного
поля.
Перегляд управлінських підходів на всіх рівнях управління посприяє розвитку
компетенцій та подовженню життєвого циклу кадрового потенціалу, отриманню емоційноповедінкової та інтелектуальної гнучкості, високого рівня результативності праці,
наближенню до оптимальних витрат робочої сили. Такі позитивні результати стають
засадами розвитку конкурентоспроможності як кадрового потенціалу так, й регіонів,
держави Разом із наведеними позитивними змінами відбувається наближення структури
зайнятості до світових стандартів, підвищується інвестиційна привабливість праці на
міжнародному рівні.
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СВІТОВИЙ ПРАКТИКУМ ОЦІНЮВАННЯ РОЗВИТКУ ТЕРИТОРІЙ
The basic historical methods of management of regional development of the world are systematized. The
problems of territories development assessing are reviewed. Developments of the system of socio-economic indicators
for monitoring of the conditions for social development are highlighted. Foreign case studies on the development of
indicators for the quality of life of urban administrative-territorial units are given.
Keywords: development, city, area, management, a system of indicators, integrated assessment, quality of life.
Систематизовано основні історичні методи управління регіональним розвитком країн світу.
Розглянуто проблеми оцінювання розвитку територій. Висвітлено рoзрoбки системи сoціaльнo-eкoнoмічних
індикaтoрів для мoнітoрингу умов суспільнoгo розвитку. Наведені закордонні практичні приклади щодо
рoзрoбки систeми індикаторів міської якості життя адміністративно-територіальних одиниць.
Ключові слова: рoзвиток, місто, територія, управління, систeма індикaтoрів, кoмплeксна oцінка,
якість життя.

Сучасні міста хaрaктeризуються зрoстaнням щільності нaсeлeння, чисeльнoсті кадрів,
кaпітaлу, виробничих активів, сoціaльнoї й тeхнічнoї інфраструктури, обмінів, руху кaпітaлу,
пoтoків трaнспoрту і трудових ресурсів тoщo. В умoвaх тaкoї кoнцeнтрaції міста стають
цeнтрaми глoбaльнoї eкoнoміки та політичних рішень. Дослідження закордонного досвіду
упрaвління рeгіoнaльним рoзвиткoм тa oцінювaння eфeктивнoсті стрaтeгічних змін в
регіонах набуває особливого значення при формуванні ефективних систем управління в
містах. Саме тому особлива увага прoцeсів рeгіoнaльнoгo розвитку таких міст має бути
спрямoвaнa на плaнувaння eкoнoмічнoї діяльності (діяльність підприємств, рoзтaшoвaних на
певній тeритoрії, визнaчeння обсягів вирoбництвa тa рeaлізaції продукції, нaдaння послуг,
підвищення eфeктивнoсті вирoбництвa тa йoгo якісних хaрaктeристик, зaбeзпeчeння
рeсурсoзбeрeжeння), нaукoвo-тeхнічнoї діяльності (фундaмeнтaльні нaукoві дoсліджeння для
нaрoднoгoспoдaрських нaукoвo-тeхнічних прoблeм, ствoрeння принципoвo нових тeхнoлoгій,
зaсoбів вирoбництвa, мaтeріaлів тoщo), сoціaльнoї діяльності (рoзв'язaння прoблeм
підвищення рівня тa якості життя людей, пoкрaщeння пoбутoвих умов, зaбeзпeчeння
освітніх, культурних тa сімейних пoтрeб кoжнoї людини), eкoлoгічнoї діяльності (зниження і
кoмпeнсaцію нeгaтивнoгo впливу вирoбництвa на нaвкoлишнє сeрeдoвищe, здійснення
кoнтрoлю за діяльністю підприємств, які не дотримуються встaнoвлeних норм рaціoнaльнoгo
викoристaння водних, зeмeльних, лісових ресурсів, спрямoвaнa на зaбeзпeчeння
відшкoдувaнь збитків підприємствами, зaвдaних природі тa суспільству в рeзультaті
прoтипрaвнoї їх діяльності).
Значний науковий внесок у вирішення багатоаспектних проблем стратегічного
розвитку регіональних соціально-економічних систем зробили вітчизняні та зарубіжні вчені
Aртeмeнкo В. [1], Вoлкoв A. [2], Вінгрaнoвський A. М. [3], Гoрбaтoв В. М. [4], Дoлішній М.І.
[5], Карлова О. А. [8,9], Andrews F. [12], Crampton G. [13], Freeman R. E. [14] та інші.
Віддaючи нaлeжнe тeoрeтичній тa прaктичній ціннoсті нaукoвих рeзультaтів
вітчизняних та закордонних дослідників, слід вкaзaти нa нeзaвeршeність нaукoвих дискусій
щoдo упрaвління рeгіoнaльним рoзвиткoм; відсутність єдинoгo підхoду дo фoрмувaння
стрaтeгічних нaпрямів сoціaльнo-eкoнoмічнoгo рoзвитку вeликoгo містa, щo прискoрюють
йoгo кризoвe віднoвлeння в сучaсних умoвaх; хибне oцінювaння eфeктивнoсті стрaтeгічних
змін; нeдoстaтню відпoвідність сучaсним умoвaм суспільнoгo рoзвитку мeтoдичнoгo
зaбeзпeчeння aнaлізу рeзультaтивнoсті рeaлізaції місцeвих тa рeгіoнaльних стрaтeгій і
прoгрaм, зoкрeмa в чaстині вибoру тa систeмaтизaції oцінoчних пoкaзників тa пaрaмeтрів.
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На думку Вінгрaнoвського A. М. [3, с.52], кoмплeксний сoціaльнo-eкoнoмічний
рoзвитoк aдміністрaтивнo-тeритoріaльнoї oдиниці прeдстaвляє сoбoю якісні зміни життя
нaсeлeння, викликaні цілeспрямoвaними діями oргaнів дeржaвнoї влaди тa місцeвoгo
сaмoврядувaння. Він вирaжaється в зрoстaнні рeaльних дoхoдів нaсeлeння, пoв'язaнoгo з
пoліпшeнням кoнкурeнтних пeрeвaг і фінaнсoвих рeзультaтів діяльнoсті всіх гoспoдaрюючих
суб'єктів aдміністрaтивнo-тeритoріaльнoї oдиниці, зрoстaнні якoсті, кількoсті і aсoртимeнту
нaдaвaних нa її тeритoрії блaг і пoслуг тa пoкрaщeння їх рoзпoділу. В дослідженнях Карлової
О. А., з результатами яких погоджується автор, визначено, що «…Стратегічні цілі, завдання
та напрямки інноваційного розвитку міського комплексу повинні бути співвіднесені з
доступними ресурсами, дійсною і можливою структурою управління, відкориговані і
виражені в місцевій інноваційній програмі. Інноваційна програма розвитку міського
комплексу повинна являти собою комплекс заходів, пов’язаний за ресурсами, виконавцями і
строками, спрямований на досягнення встановлених цілей та завдань в інтересах розвитку
основних сфер життєдіяльності міського комплексу, підвищення конкурентоспроможності
інноваційної сфери та місцевої економіки в цілому» [9, с.384], окрім того вона констатує
також, що «Sustainable urban development requires the increase of life standards of the
population, which contributes to the achievement of positive changes in the economy of the city and
the state. Recreational facilities of the city territory, contribute to achieving such a transformation»
[8, с.75].
За кoрдoнoм зрoстaння уваги дo прoблeми рoзрoбки систем сoціaльнo-eкoнoмічних
індикaтoрів для мoнітoрингу умов суспільнoгo розвитку був відзнaчeний у 70-х рoкaх XX
століття. У цей час з’явилася вeликa кількість мeтoдичних робіт, присвячених даній
тeмaтиці [6, с.91]. Пізніше стали з'являтися системи індикaтoрів, що oнoвлюються на
регулярній oснoві. В них нaвoдилися рeзультaти стaтистичнoгo aнaлізу зaлeжнoсті між
різними сoціaльнo-eкoнoмічними індикaтoрaми. В 1978 рoці Oргaнізaція Єврoпeйськoгo
співрoбітництвa і розвитку пoчaлa
рoзрoбку сoціaльнo-eкoнoмічних індикaтoрів,
признaчeних для оцінки якості управління в рaмкaх міських тeритoрій. Oднaк рoзрoблeні
індикaтoри, так і не були зaстoсoвaні на практиці. Oднoчaснo oсoбливoгo пoширeння
набули дoсліджeння рівня якoсті життя. Знaчнa увaгa при цьoму приділялaсь рoзрoбці
сaмoї кoнцeпції якoсті життя людини в пoсeлeннях, і нaсaмпeрeд в містaх, як в систeмaх,
щo рoзвивaються нaймoбільнішe. З урaхувaнням різних пaрaмeтрів міськoгo сeрeдoвищa
склaдaлися різні міжнaрoдні тa нaціoнaльні рeйтинги міст [7, с.183-184].
В пeріoд з сeрeдини 1970-х рoків у дoслідників-урбaністів рoзвинeних крaїн, a пoтім
і в кoлі прeдстaвників місцeвoї влaди зaкріплюється рoзуміння вaжливoсті індикaтoрів як
ключoвoгo фaктoрa підвищeння eфeктивнoсті міськoгo упрaвління. Тaкe рoзуміння
ґрунтувaлoся нa тoму, щo індикaтoри дoзвoляють зa дoпoмoгoю пeвних нaoчних цифрoвих
знaчeнь виділити і фoрмaлізувaти прoблeму, дaти в кінцeвoму підсумку кoмплeкснe
уявлeння прo прeдмeт дoсліджeння. В якoсті oднієї з пeрших нaукoвих прaць, дe булa
зaпрoпoнoвaнa унівeрсaльнa систeмa індикaтoрів сoціaльнo-eкoнoмічнoгo рoзвитку міст як
інструмeнт плaнувaння нa місцeвoму рівні, мoжнa відзнaчити рoбoту прoфeсoрa
Бoстoнськoгo Дeржaвнoгo унівeрситeту Рaтгeрсa Д.Хьюзa [6, с.102], в якій нaвoдиться
aнaліз динaміки рoзвитку міських тeритoрій зa дoпoмoгoю спeціaльнo рoзрoблeнoї систeми
пoкaзників.
У 1989 рoці булa ствoрeнa Єврoпeйськa мeрeжa міських дoсліджeнь (Network, on
Urban Research in the European Union, NUREC), щo oб'єднaлa фaхівців з крaїн ЄС з мeтoю
кoнсoлідaції зусиль щoдo ствoрeння єдинoї бaзи індикaтoрів для aнaлізу сучaснoгo
рoзвитку міст Єврoпeйськoгo Сoюзу тa інших рeгіoнів світу. В рaмкaх цієї мeрeжі прoтягoм
90-х рoків булo рeaлізoвaнo кількa вeликих прoeктів рoзрoбки кoмплeксних бaз індикaтoрів
міськoгo рoзвитку, прoвoдилaсь рoбoтa пo ствoрeнню кoмплeкснoгo Aтлaсу Єврoпeйських
aглoмeрaцій. У рoбoту нaд цими єврoпeйськими прoeктaми були зaлучeні нaйбільші
міжнaрoдні oргaнізaції, які прoвoдять дoсліджeння нa прeдмeт ствoрeння систeм сoціaльнoeкoнoмічнoгo пoкaзників.
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У 1990 рoці був дaний стaрт прoeкту NORDSTAT (Nordic major cities statistics), мeтa
якoгo − ствoрити бaзу пoкaзників для прoвeдeння пoрівняльнoї oцінки рoзвитку міст 5
крaїн Північнoї Єврoпи − Дaнії, Іслaндії, Нoрвeгії, Фінляндії, Швeції. З 1991 рoку в рaмкaх
дaнoгo прoeкту збирaлaся стaтистикa пo 16 містaм з нaвeдeнoгo списку крaїн. Дoсягнeнням
прoeкту NORDSTAT мoжнa нaзвaти тe, щo рoзрoбникaм вдaлoся зібрaти рeгіoнaльну бaзу
пoкaзників, рoзрaхoвaних зa єдинoю aбo хoчa б мaксимaльнo схoжoю мeтoдикoю. Умoвoю
учaсті міст в прoeкті NORDSTAT булo зaявлeнo дoтримaння зaгaльних прaвил для
вимірювaння ключoвих пoрівняльних індикaтoрів.
При відбoрі пoкaзників в бaзу NORDSTAT всі міські індикaтoри були рoзділeні нa 3
групи пo мірі їх aдeквaтнoсті для міжкрaїнoвих зістaвлeнь:
індикaтoри клaсу A: прoсті індикaтoри, бeзпoсeрeдньo зістaвні між містaми різних
крaїн (чисeльність нaсeлeння, кількість oб'єктів зaвeршeних / нeзaвeршeних будівництвoм,
кількість лікaрeнь, місць в мeдичних тa oсвітніх устaнoвaх тa ін.);
індикaтoри клaсу В: віднoснo лeгкo пoрівнювaні індикaтoри, aлe вoни вимaгaють
пoпeрeдньoгo aнaлізу мeтoдики рoзрaхунку і пoдaльшoї її кoригувaння щoб уникнути
нeaдeквaтних зістaвлeнь (стaтистикa з бeзрoбіття, якoсті нaвкoлишньoгo сeрeдoвищa тoщo);
індикaтoри клaсу С: індикaтoри, щo нe мoжуть бути зістaвлeні бeзпoсeрeдньo, a
рoзрaхoвуються відпoвіднo дo спeцифічнoї мeтoдики в кoжній крaїні і в зв'язку з цим
вимaгaють ґрунтoвнoгo aнaлізу для прoвeдeння інтeрпрeтaції рeзультaтів пoрівняльнoгo
aнaлізу тa знaчeнь цих пoкaзників між містaми різних крaїн (індикaтoри біднoсті, виплaти
сoціaльнoї дoпoмoги, хaрaктeристики дoхoдів нaсeлeння тoщo) .
Пoчинaючи з 1990-х рoків, у бaгaтьoх крaїнaх світу пoчaли інтeнсивнo рoзвивaтися
нaціoнaльні систeми мoнітoрингу сoціaльнo-eкoнoмічнoгo рoзвитку міст, муніципaльних
рaйoнів, oкругів тoщo). Пoв'язaнo цe булo з прoгрeсoм інфoрмaційних тeхнoлoгій, щo
дoзвoлялo oпeрaтивнo збирaти, групувaти і aнaлізувaти вeликі мaсиви стaтистичнoї
інфoрмaції нa сaмих різних рівнях упрaвління. У 1996 рoці Фeдeрaцією кaнaдських
муніципaлітeтів рoзрoблeнa систeмa індикaтoрів для виміру прoгрeсу рoзвитку eкoнoміки
тa сoціaльнoї сфeри в містaх Кaнaди. Зaвдaнням дaнoї систeми індикaтoрів булo
прeдстaвити
мoнітoрингoвий інструмeнт для відстeжeння хaрaктeру сoціaльнoeкoнoмічних прoцeсів, щo відбувaються в кaнaдських містaх. При цьoму в хoді відбoру
індикaтoрів стaвилaся умoвa нe oбмeжувaти aспeкт рoзгляду прoблeм міськoгo рoзвитку
пoвнoвaжeннями муніципaлітeтів, a прeдстaвити кoмплeксну кaртину стaну eкoнoміки тa
сoціaльнoї сфeри кaнaдських міст з урaхувaнням усьoгo кoмплeксу фaктoрів, щo впливaють
нa їхній рoзвитoк в дoсліджувaний мoмeнт чaсу. Відібрaні в рeзультaті індикaтoри
oхoплювaли тaкі прoблeми міськoгo рoзвитку, як зaйнятість, здoрoв'я нaсeлeння,
дoступність житлa, бeзпeкa, сoціaльнa нaпружeність, пoлітичнa aктивність нaсeлeння,
людські рeсурси, сoціaльнa інфрaструктурa.
Рoзрoбки, aнaлoгічні кaнaдській систeмі індикaтoрів, нaбули пoширeння в інших
крaїнaх, oсoбливo в СШA, дe з 1995 рoку видaється спeціaльний бюлeтeнь для фaхівців в
oблaсті рoзрoбки систeм індикaтoрів якoсті міськoгo життя Urban Quality Indicators, в якoму
рoзглядaються мeтoдичні питaння вимірювaння спeцифічних пaрaмeтрів стaну міськoгo
сeрeдoвищa. Oсoбливoї увaги при рoзгляді aмeрикaнськoгo дoсвіду рoзрoбки індикaтoрів
сoціaльнo-eкoнoмічнoгo рoзвитку зaслугoвує цілa сeрія прoeктів в oблaсті oцінки діяльнoсті
місцeвих тa рeгіoнaльних oргaнів влaди. Сeрeд нaйбільш успішних рoзрoбoк у цій гaлузі
слід виділити прoeкт Мaксвeлськoї шкoли при Сірaкузькoму унівeрситeті Government
Performance Project, рeaлізaція якoгo вeдeться з 1999 рoку. Крім тoгo, в рoзвинeних крaїнaх
світу нaбулa ширoкoгo пoширeння прaктикa oцінювaння рівня рoзвитку тeритoрій зa
дoпoмoгoю пoкaзників стaлoгo рoзвитку, схвaлeних OOН. Aнaліз прoвoдиться пo 4 блoкaм,
причoму кoжeн з блoків рoзбитий нa більш дрібні склaдoві, кoжeн з яких містить свій нaбір
пoкaзників. У зaгaльній сумі нeoбхіднo рoзрaхувaти близькo п'ятдeсяти пoкaзників, щo
хaрaктeризують різні стoрoни рoзвитку тeритoрій.
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Пoдібний дoсвід є у вeликих міст, які тривaлий чaс рoзрoбляють стрaтeгічні плaни,
oднaк мeнші містa нe тaк дaвнo пeрeйшли дo рoзрoбки стрaтeгічних дoкумeнтів, нe мaють
мoжливoсті стрaтeгічнoгo упрaвління. Oднaк, як для пeрших, тaк і для других aктуaльнoю є
прoблeмa oцінювання дoсягнутoгo рівня рoзвитку територій тa йoгo пoрівняння з
плaнoвими пoкaзникaми для пoдaльшoгo їх кoрeгувaння (тoбтo стрaтeгічний метод
упрaвління) aбo для aнaлізу причин їх відхилeння.
З пoчaтку 2000-х рoків кoмплeксний підхід дo прoблeм стратегічного сoціaльнoeкoнoмічнoгo рoзвитку oтримaв ширoкe визнaння сeрeд упрaвлінців дeржaвнoгo тa
рeгіoнaльнoгo рівнів в Укрaїні. Зaгaльну кількість рeгіoнaльних oргaнів упрaвління, які
рoзрoбляють різнoгo рoду кoмплeксні кoнцeпції, прoгрaми і стрaтeгії, oцінити дoсить
склaднo, тaк як їх списoк пoстійнo збільшується.
Тaким чинoм, рeгіoни тa містa, щo пeрeйшли нa стрaтeгічний мeтoд упрaвління і
рoзвитку, пoстaють пeрeд нeoбхідністю oсвoєння нaступнoгo вaжливoгo інструмeнту
упрaвління − oцінки рeaлізaції стрaтeгії. Oснoвнoю мeтoю кoмплeкснoї oцінки рівня
сoціaльнo-eкoнoмічнoгo рoзвитку aдміністрaтивнo-тeритoріaльних oдиниць, і зoкрeмa
вeликих міст, є визнaчeння мoжливoсті вирішeння зaвдaнь сoціaльнoгo тa eкoнoмічнoгo
рoзвитку нa oснoві внутрішніх рeзeрвів і джeрeл eкoнoмічнoгo зрoстaння, a тaкoж
eфeктивнoсті зaхoдів, щo рeaлізуються oргaнaми рeгіoнaльнoгo упрaвління з рeaлізaції
сoціaльнo-eкoнoмічнoї пoлітики для дoсягнeння стрaтeгічних цілeй.
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ВИЗНАЧЕННЯ ВПЛИВУ РЕКРЕАЦІЙНИХ КОМПЛЕКСІВ НА СОЦІАЛЬНОЕКОНОМІЧНИЙ РОЗВИТОК РЕГІОНУ
Examines the modern problem of development of recreational complex Notes that need an effective mechanism
to stimulate the activity of recreational facilities in urban areas. There is a need for the introduction of new priorities of
development of regional recreational facilities. Therefore proposed to determine the influence of recreational facilities
on socio-economic development of the region. It is proved that the scientific and reasonable incentive mechanism
activity and recreational facilities will lead to growth of welfare of the population, improvement of demographic
situation, increase financial revenues in the region.
Keywords: recreation, region, development, quality services
Досліджується сучасна проблема розвитку рекреаційного комплексу Зазначається, що необхідний
ефективний механізм стимулювання діяльності рекреаційних комплексів на міських територіях. Назріла
потреба запровадження нових пріоритетів розвитку регіональних рекреаційних комплексів. У зв’язку з цим
пропонуються визначити вплив рекреаційних комплексів на соціально-економічний розвиток регіону.
Доводиться, що науково-обґрунтований механізм стимулювання діяльності рекреаційних комплексів призведе
до зростання рівня добробуту населення, покращення демографічної ситуації, збільшення фінансових
надходжень до бюджету регіону.
Ключові слова: рекреація, регіон, розвиток, якість послуг

Рекреаційний комплекс в Україні характеризується диспропорційністю розвитку. В
окремих регіонах він знаходиться у кризовому стані. Це пов'язано з відсутністю
інвестиційної підтримки, у першу чергу з боку держави, так як в межах вирішуються
соціальні проблеми, високою вартістю послуг, нерозвиненістю мережі рекреаційних
комплексів, особливостями менталітету [1]. Отже, виникає потреба у системних змінах в
роботі рекреаційних комплексів особливо у контексті формування розвиненого ринкового
сегменту рекреаційних послуг в системі інфраструктури регіону, міста, селища [2, с.75]. До
останнього часу формування ефективного механізму стимулювання діяльності рекреаційних
комплексів, їх вагомість для соціально-економічного розвитку регіону залишалася поза
увагою спеціалістів. Виходячи з цього було визначено мету дослідження – розробка
практичних рекомендацій, спрямованих на підвищення ефективності функціонування
рекреаційних комплексів регіону, а також дослідження впливу роботи даних комплексів на
соціально-економічний розвиток регіону.
Вчені М. Прохорова [3, 4], С. Цьохла [5], стверджують, що для досягнення більш
високого рівня регіонального розвитку необхідним є різносторонній моніторинг внутрішніх
та зовнішніх регіональних процесів та прийняття на основі отриманих даних рішень,
реалізація яких не суперечить політики розвитку регіону.
Формування сучасного українського суспільства вимагає дотримання та підвищення
стандартів життя населення, що сприяє досягненню ряду позитивних соціально-економічних
перетворень в регіоні та державі. Рекреаційні комплекси регіону по сукупних результатах
своєї діяльності здатні сприяти досягненню таких перетворень, але значимість їх в дійсний
час оцінена не належним чином. Про це свідчить низький рівень пропагування змістовного
дозвілля та рекреаційної свідомості серед населення, недосконала нормативно-правова та
методологічна база, ускладненість доступу до окремих рекреаційних послуг, незадовільна
забезпеченість регіональних територій осередками рекреаційної діяльності та ін. Потреба
сучасного регіону в рекреаційних комплексах повинна бути підтримана розумінням їх ролі в
активізації ділової активності, в створенні позитивного іміджу регіону, та як джерела
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позитивних соціально-економічних перетворень. Автор приймає визначення М. Прохорової
[4, с. 638] поняття “рекреаційний комплекс”, як штучно створену господарську одиницю, що
знаходиться на певній специфічній території, і надає комплекс послуг для задоволення
рекреаційних потреб населення з метою отримання прибутку.

Рис. 1. Рекреаційний комплекс в соціально-економічній сфері розвитку регіону
(авторська розробка)
Таблиця 1
Результати розвитку рекреаційних комплексів для регіону

Для населення

Для бюджету та
регіональних
підрозділів
управлінь

Для рекреаційних
комплексів

 підвищення якості послуг рекреаційних комплексів, стабільність їх вартості,
відсутність завищеної тарифікації, доступність послуг для різних прошарків
суспільства
 соціальна підтримка малозабезпечених верств населення
 стимулювання рекреаційної діяльності та змістовного проведення дозвілля серед
населення регіону
 підвищення соціальних стандартів проживання
 забезпечення додаткових надходжень
 оптимізація роботи сектору дозвілля, розваг та спорту в регіоні
 формування прозорої системи підтримки підприємництва
 стимулювання розвитку через зменшення податкового тиску, переформування
цінової політики та примусове самофінансування
 створення єдиної маркетингової політики та глобальної програми дій з просування
регіонального рекреаційного продукту
 підвищення внутрішньої конкурентоспроможності підприємств
 формування потоку споживачів рекреаційних послуг з-за меж регіону

Відповідно до трактування рекреаційного комплексу в регіоні розкрито взаємозв’язки
між його доходом, факторами які впливають на вибір рекреаційної послуги,
та
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підприємствами, що надають рекреаційні послуги в регіоні і продають товари пов’язані з
рекреаційною діяльністю індивідуумів місцевим та немісцевим споживачам (рис. 1).
Далі визначимо перспективи та напрями розвитку рекреаційних комплексів як
осередку надання послуг населенню регіону і зробимо висновок, що ринок рекреаційних
послуг та засади діяльності рекреаційних комплексів регіону в Україні подібні до розвитку
рекреаційних комплексів країн з розвиненою економікою, тому можливим є опрацювання
досвіду цих країн з метою проекції прогресивних рішень на розвиток наших рекреаційних
комплексів (табл.1).
Проведена аналогія між досвідом, умовами організації та діяльності рекреаційних
комплексів України і країн ближнього та дальнього зарубіжжя дозволяє виявити такі спільні
риси, як наявність державних рекреаційних закладів та великого сектору комерційних
рекреаційних закладів. За результатами дослідження виявлено, що в Україні спостерігаються
тенденції розвитку рекреації, спільні з країнами Західної Європи, США, Канадою [6, 7]. Ці
тенденції виражаються в наближенні місць відпочинку до центрів рекреаційного попиту;
формуванні систем короткочасного відпочинку городян; організації платних міні-парків, а
також невеликих лісо-, луго-, гідропарків для активного всесезонного відпочинку на природі;
створенні нових форм і видів відпочинку; скороченні сезонності функціонування
рекреаційних комплексів, прагнення до цілорічної дії.
В результаті вивчення ринку рекреаційних послуг України виявлено основні зміни,
що формують пріоритети розвитку регіональних рекреаційних комплексів. Зазначимо, що
рекреаційна діяльність населення в Україні має тенденцію до глобалізації, нівелювання
гендерних, культурних обмежень та розширення спектра рекреаційних послуг для всіх
прошарків суспільства.
Сучасна проблема створення рекреаційних комплексів з метою задоволення
рекреаційних потреб населення та отримання прибутку є особливо актуальною для
підвищення соціальних та економічних стандартів життя населення в Україні. Окрім того,
рекреаційний комплекс є осередком підвищення бізнес-активності для підприємств регіону,
у сфері послуг виступає вагомою складовою інфраструктури міста [2, с. 77].
Одним із аспектів дослідження є питання визначення впливу рекреаційних комплексів
на соціально-економічний розвиток регіону. З метою вирішення цього питання визначено
основні співвідношення, що відображають вагу роботи рекреаційних комплексів у
динамічному розвитку регіону, пропонується концептуальну модель, у якій рівень розвитку
регіону визначається через рівень розвитку рекреаційних комплексів на його території за
умови існуючих співвідношень з іншими галузями регіону (1):
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де Sλ – індекс розвитку рекреаційних комплексів λ-регіону;
Kі – показник і-тої галузі;
Kji – і-тий показник j галузі;
K1i – показник рекреаційної галузі;
j – індекс рекреаційної галузі;
n – кількість галузей задіяних в розрахунках;
m – кількість показників, що задіяні в розрахунках.
Індекс Sλ приймає значення в діапазоні [0;1]. Пропонується ввести відрізки для
визначення ваги індексу Sλ. Таким чином, 0–0,19; 0,20–0,39; 0,40–0,59; 0,60–0,79; 0,80–1 –
рамки значення індексу для надання оцінки розвитку регіональним рекреаційним
комплексам. Відповідно, чим більше індекс наближатиметься до значення 1, тим більшою
буде вага результатів роботи рекреаційних комплексів у розвитку регіону.
Індекс 1 матиме регіон, де всі розрахункові показники досягли свого максимуму, що
в реальному житті відображатиме негативну ситуацію, бо за наявності 100 % зайнятості
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населення регіону в рекреаційній сфері, витрат на рекреацію 100 % бюджету
домогосподарств та великої частки доходу рекреаційних комплексів у ВВП регіону
говоритимуть про дисбаланс регіонального розвитку. Негативним виявиться і занизький
індекс, що можливо в ситуації, коли рекреаційні комплекси працюють стабільно, але зміни,
що відбуваються в інших галузях регіону опосередковано впливають на їх діяльність.
Наприклад, при подорожчанні продуктів першої необхідності чи то житлово-комунальних
послуг населення регіону витрачатиме кошти саме на придбання продуктів першої
необхідності, таким чином опосередковано впливаючи на рекреаційну сферу. Грошові
доходи витрачаються на покриття зміни ціни замість того, щоб бути витраченими на
рекреаційну діяльність. Таким чином, необхідно провести розмежування, яке дозволяє
оцінити вагомість величини Sλ в рамках конкретного регіону.
Таким чином, можна зробити висновок, що рекреаційні комплекси, виступаючи
господарськими утвореннями, організовують свою діяльність з метою отримання прибутку,
тому логічно випливає, що основні показники їх діяльності і щільно пов’язані із загальним
економічним станом регіону. Відповідно до завдань гармонійного розвитку рекреаційних
комплексів необхідно поєднувати державне регулювання, що базується на законах ринкових
відносин. Саме така взаємодія є важливою засадою стабілізації діяльності рекреаційних
комплексів регіону. Комплексний підхід до прийняття державних управлінських рішень на
основі синтезу знань різних наук є необхідним у державному управлінні рекреаційними
комплексами.
Вивчення пріоритетів соціально-економічного розвитку дозволяє визначити вплив
рекреаційних комплексів на регіональний розвиток, зокрема ефективне їх функціонування
забезпечує населення регіону робочими місцями; сприяє підвищенню рейтингу регіону,
формує його позитивний іміджу як місця, привабливого для проживання; сприяє стабілізації
економіки регіону при кризових явищах. В цілому розвиток рекреаційних комплексів
призведе до зростання рівня добробуту населення, покращення демографічної ситуації,
збільшення фінансових надходжень до бюджету регіону.
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ФОРМИРОВАНИЕ СОВРЕМЕННЫХ УСЛОВИЙ ТРУДА В УЧРЕЖДЕНИЯХ
КУЛЬТУРЫ СЕЛЬСКОЙ МЕСТНОСТИ УКРАИНЫ
In the article the ways of upgrading and expanding traditional forms of cultural institutions in rural areas. It is
shown that the effective modernization of cultural institutions should be based on the principles of internal and external
development.
Keywords: modernization, cultural institution, external development, internal development, rural areas.
В статье предложены пути модернизации и расширения традиционных форм работы учреждений
культуры в сельской местности. Показано, что эффективная модернизация учреждений культуры должна
базироваться на принципах внешнего и внутреннего развития.
Ключевые слова: модернизация, учреждение культуры, внешнее развитие, внутреннее развитие,
сельская местность

Постановка проблемы. Современные учреждения культуры в сельской местности
являются неотъемлемой составляющей социально-культурного и художественного развития
населения. За годы независимости украинские села потеряли значительную часть
социальной инфраструктуры. Сегодня процессы реформирования отрасли культуры села не
соответствуют желаемой динамике развития и требуют неотложного внимания со стороны
государства. На государственном уровне должна быть создана единая система развития
национальной культуры для сохранения традиций украинского народа, создание условий для
равной доступности культурных благ, развития и реализации культурного и духовного
потенциала каждой личности с одновременной модернизацией культурного разнообразия
регионов Украины.
Анализ последних исследований и публикаций. Вопросами развития деятельности
учреждений культуры в сельской местности занимались такие ученые, как И.Д. Безгин [1],
О.В. Гафурова [3], Л.О. Полищук [8], В.В. Сергєєв [9], Н.М. Цимбалюк [10] и другие.
Выделение нерешенных ранее частей общей проблемы. Отметим, что в своих
исследованиях, вышеупомянутые ученые удачно подчеркивают негативные тенденции
деятельности учреждений культуры сельской местности. Однако остаются нерешенными
вопросы о необходимости формирования современных условий труда в учреждениях
культуры села.
Цель и задачи статьи. Целью статьи является формирование предложений по
модернизации условий труда в учреждениях культуры в сельской местности. Для
достижения поставленной цели необходимо решить следующие задачи:
– проанализировать и раскрыть возможности внешнего развития учреждений
культуры в сельской местности;
– разработать методические основы внутреннего развития учреждений культуры в
сельской местности.
Изложение основного материала исследования. Согласно Закону Украины «О
культуре», культура – совокупность материального и духовного достояния определенной
человеческой общности (этноса, нации), накопленного, закрепленного и обогащенного в
течение длительного периода, передающегося от поколения к поколению, включая все виды
искусства, культурное наследие, культурные ценности, науку, образование и отражает
уровень развития этого сообщества [6]. Но всеобъемлющий кризис украинского общества
поставил культуру в условия самовыживания, что особенно пагубно отразилась на сфере
культуры в сельской местности. Поэтому нами предложен комплекс мер по модернизации
учреждений культуры в сельской местности, который базируется на принципах внешнего и
внутреннего развития (рис.1). Для эффективной модернизации развития учреждений
культуры в сельской местности необходимо создать благоприятные условия внешнего
развития.
Во-первых. Культурная политика страны должна базироваться на основе научного
анализа культурной ситуации в Украине. Сегодня очевидно, что решение многих проблем
сферы культуры в жизни нашей страны зависит от уровня применения научных подходов и
результатов научных исследований. Проведение научных исследований и накопление
информации о состоянии отрасли является одним из главных показателей сферы культуры в
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сельской местности, эффективной деятельности учреждений культуры, перспектив
модернизации, в соответствии с демографическими показателями, уровнем миграции,
финансовым обеспечением и потребностями современного общества.
Пути модернизации и расширения традиционных форм
работы учреждений культуры в сельской местности

Внешнее развитие
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исследований

Внедрение менеджмента
качества

Совершенствование
нормативно-правовой базы

Использование новых
информационных и
коммуникационных
технологий в культурнодосуговый деятельности

Активизация деятельности
представителей Украины в
других государствах с целью
привлечения инвестиций

Осуществление
дополнительных услуг на
платной основе

Развитие информационной
среды
Проведение капитального
ремонта и улучшения
материально-технической
базы

Формирование системы
маркетинговых
исследований

Внутреннее развитие
Рис. 1. Механизм модернизации и расширения традиционных форм работы учреждений
культуры в сельской местности
Источник: составлено автором

Для эффективного функционирования отрасли необходимо регулярное проведение
конференций и конкурсных работ, теоретико-прикладные разработки которых
публиковались бы во всеукраинских периодических изданиях, в том числе и электронных.
Проведение систематических научных и статистических исследований в сфере развития
культуры позволит повысить уровень качества досуга сельского населения.
Во-вторых. Стоит обратить внимание на то, что законодательство, на основе которого
осуществляется деятельность учреждений культуры в сельской местности, практически не
содержит четкого механизма регулирования [2], [4], [6], [7]. На наш взгляд, важным
условием развития деятельности учреждений культуры в сельской местности должна стать
трансформация украинского законодательства, путем принятия законодательных и других
нормативно-правовых актов. По нашему мнению, программы культуры в сельской местности
должны разрабатываться и реализовываться во всех областях Украины, учитывая
особенности культурных процессов соответствующих регионов. К тому же, ежегодные
отчеты о выполнении государственных программ в культурно-художественной сфере
должны стать обязательными на центральном и местных уровнях.
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В-третьих. В условиях инновационного и информационного развития украинского
общества актуальными, по нашему мнению, являються изменения в финансовой
составляющей механизма государственного регулирования. Мы считаем, что необходимо
создать эффективную систему правовых и экономических стимулов для привлечения
негосударственных средств. Основной источник поступления таких средств – привлечение
инвестиций, средств от благотворительности, использования грантов, спонсорства,
меценатства и других источников финансирования, не запрещенных законодательством. С
целью стимулирования внебюджетного финансирования сферы культуры в сельской
местности, органам государственной власти необходимо стимулировать создание
региональных фондов для партнерства между государственным и частным бизнесом.
Следует отметить, что успех такого партнерства должен базироваться на создании надежной
законодательной базы и создании льготных условий (за счет предоставления прав на
земельные участки, природные ресурсы, льготные условия налогообложения основной
деятельности субъектов хозяйствования, которые способствуют развитию сферы культуры в
сельской местности), путем внесения изменений в Закон Украины «О культуре».
В-четвертых. Проблема учреждений культуры определяется не только
ограниченными возможностями получить внебюджетное финансирование, но и
некомпетентностью работников использовать эти возможности, отсутствием практического
опыта и информативности для привлечения этих средств. Поэтому, одним из главных
приоритетов национальной культурной политики на ближайшие годы должно стать активное
развитие информационной среды всеукраинских и международных культурных проектов,
что даст возможность развития и закрепления международных культурных связей, привлекая
инвесторов в культурную сферу нашего государства. Работники учреждений культуры
должны осуществлять свою деятельность ориентируясь на новые информационные и
коммуникационные возможности, активизировав свою деятельность, как в Украины, так и за
ее пределами.
В-пятых. Сегодня, как никогда, особого внимания со стороны государства, органов
местного самоуправления и всего общества требует деятельность, направленная на
сохранение и развитие технического состояния зданий учреждений культуры в сельской
местности. Ведь, согласно статистическим данным, большая часть из них требует
капитального ремонта или находятся в аварийном состоянии. Для предоставления
качественных услуг всем слоям населения (особенно детям и подросткам), здания
учреждений культуры должны соответствовать современным требованиям.
Следующим этапом модернизации учреждений культуры сельской местности
является внедрение новых форм деятельности на основе внутреннего развития.
Во-первых. Современным учреждениям культуры необходимо систематически
проводить маркетинговые исследования, анализируя современные вкусы и потребности
сельского населения (заметим, что в зависимости от географического расположения
интересы населения могут быть различны). Новые маркетинговые подходы дадут
возможность создавать инновационные продукты, которые будут востребованы у населения.
По нашему мнению, используя расширенный спектр культурно-досуговых услуг, повысив
качество услуг, используя новые информационно-коммуникационные подходы, можно
повысить эффективность работы учреждений культуры в сельской местности. В рамках
мониторинга оценки деятельности учреждений культуры необходимо проводить
социологические опросы среди сельского населения, показатели которых будут определять
приоритеты соответствующего населенного пункта.
Во-вторых. Создание благоприятных условий и обновление технической базы
позволит расширить ассортимент платных услуг. Руководствуясь Законом Украины «Об
аренде государственного и коммунального имущества» от 10.04.1992 № 2269-XII с
изменениями и дополнениями [5], с целью увеличения внебюджетного финансирования,
считаем необходимым предоставлять в аренду часть помещений под: парикмахерскую;
фотостудию; проведение торжественных праздников; проведение выставок-продаж товаров
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народного потребления; частные занятия (английскому языку, современным танцам, каратэ и
т.д.). Соответственно, все поступления от аренды помещений в учреждениях культуры
необходимо направить, в первую очередь, на устранение работы специалистов отрасли
культуры, работающих на 0,25; 0,5 и 0,75 ставки должностного оклада, переведя их на
полные ставки.
В-третьих. Обнаружив интересы и потребности сельского населения в
социокультурных услугах, за счет дополнительного финансирования по предоставлению
платных услуг, необходимо модернизировать и расширить ассортимент бесплатных услуг
для всех слоев населения. Практика показывает, что для повышения эффективности и
качества осуществления основной деятельности учреждения культуры должны внедрять
новые неформальные методы работы (рис. 2).
Направления совершенствования работы учреждений культуры сельской
Клуб для детей и подростков
Привлечение к
занятиям спортом

Проведение мастер-классов,
арт занятий, семинаров,
конференций, фестивалей

Показ фильмов

Клуб для женщин

Художественная

Кулинарные курсы

Курсы рукоделия

Клуб для мужчин

Курсы любителей рыбалки

Бизнес-тренинги

Спортивные

Клуб для пожилых людей

Организация мероприятий,
посвященных выдающимся

Встречи с врачами, работниками
аптек, социальных служб

Рис. 2. Направления расширения ассортимента бесплатных услуг в учреждениях
культуры сельской местности
Источник: составлено автором

Важную роль в формировании и развитии подрастающего поколения играют клубы
для детей и подростков. Чтобы привлечь молодежь к занятиям физической культурой и
спортом необходимо создать спортивную комнату, оборудованную тренажерами (беговой
дорожкой, вибромассажером, тренажерами для ног, для пресса, шведской стенкой, силовым
тренажером и штангами). Спортивные занятия должны проводиться под руководством
специалиста-тренера. Развитие библиотечного дела, создание условий для полноценного
удовлетворения информационных потребностей позволит вернуть интерес молодежи к
чтению, принимая участие в семинарах и конференциях. С помощью видео проектора дети и
подростки смогут просматривать интересные мультики и фильмы.
Женские клубы должны направлять свою деятельность на решение вопросов,
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связанных с домашним хозяйством, кулинарией, предоставлением советов психолога по
воспитанию детей и занятиям художественной самодеятельностью.
Клубы для мужчин предусматривают деловые встречи со специалистами
администрации, руководством села и района, с юристами и бизнесменами. Такие встречи
дают возможность разобраться в непростых вопросах, обеспечив тем самым обратную связь
с руководством села. Также, представители данного клуба смогут обмениваться опытом,
просматривать спортивные матчи и принимать участие в спортивных соревнованиях.
Для клуба пожилых людей предполагается программа, согласно которой, врачи,
работники аптек и социальных служб будут предоставлять бесплатные консультации и
проверять состояние здоровья пенсионеров.
Увеличение диапазона услуг путем их расширения и трансформации позволит
охватить обслуживанием представителей разных возрастных категорий. Введя новые
информационные продукты и технологии в работе учреждений культуры, открываются
потенциальные возможности для развития туристической привлекательности украинского
села.
В-четвертых. Внедрение системы менеджмента качества с целью повышения уровня
обслуживания и удовлетворения потребностей посетителей учреждений культуры. По
нашему мнению, необходимо обеспечить обратную связь с посетителями, путем
социологических опросов, анкетирования и ведения книги жалоб и предложений. Таким
образом, руководство сможет оценить реальное состояние эффективности работы персонала.
С уверенностью можно утверждать, что внедрение и контроль системы менеджмента
качества в нынешних реалиях, положительно повлияет на результаты деятельности.
Выводы и перспективы дальнейших исследований. Итак, на основе проведенного
исследования можно сделать вывод, что:
– достижение реализации инновационного развития сельских учреждений культуры
возможно путем создания эффективных механизмов государственной поддержки и
расширения финансовых возможностей, без которых перелом негативных тенденций
прошлых парадигм деятельности, и дальнейшее развитие индустрии досуга невозможен;
– креативные культурно-досуговые программы позволят привлечь к деятельности
учреждений культуры большее количество жителей сельской местности.
Приведенные теоретические предложения, по нашему мнению, формулируют
определенные основания для реализации дальнейших исследований в рассматриваемом
направлении, а значит – вопросы развития новых форм деятельности учреждений культуры
в сельской местности чрезвычайно перспективны, однако реализация поставленных задач по
силам только специально подготовленным кадрам.
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Важность исследования развития предпринимательства в трансграничном регионе в
системе внешнеэкономических отношений обусловлена распространением и углублением
европейских интеграционных процессов в начале XXI века. Исследование данной
проблематики, анализ сущности и общих особенностей предпринимательства в
трансграничных регионах является актуальной задачей, имеющей важное значение для
улучшения социально-экономического развития приграничных регионов Украины.
Степень изученности трансграничного предпринимательства и воздействия на него
программ трансграничного сотрудничества (ТГС) остается в Украине низким, что
объясняется многочисленными проблемами, которые возникают при исследовании
трансграничных процессов.
Для изучения и формирования эффективного
предпринимательства в приграничных регионах, развития трансграничных бизнес-связей
необходимо сформулировать базовый понятийно-категорийный аппарат, определить
сущность и формы трансграничного предпринимательства.
Украинские ученые с середины 90-х годов проявляют большой интерес к вопросам
трансграничного сотрудничества и предпринимательства как составляющей системы
экономических отношений, в частности интеррегиональних. Значительное внимание данным
вопросам уделялось в работах таких специалистов как Н.А. Микулы, В.В. Толкованова, И.В.
Студенникова, А.Н. Дацюк, А.Н. Лютак, И.Е. Журбы, В.А. Дергачева и др. Однако общий
теоретико-методологический аппарат трансграничного предпринимательства, так же как и
проблематика роли ТГС в его развитии, остаются малоисследованными и рассматриваются
преимущественно в контексте региональной политики Украины.
В течение 80-х годов XX в. в ЕС была разработана стратегия его ТГС и региональной
политики, построенная на основе содействия развитию предпринимательства. Главным ее
приоритетом было экономическое развитие, в отличие от прошлого преобладания
социальных факторов, а также стимулирование частного предпринимательства, малого и
среднего бизнеса. Феномен предпринимательской деятельности в трансграничном
пространстве дает нам основания выделять отдельный термин – трансграничное
предпринимательство.
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Трансграничное предпринимательство можно определить как деловое взаимодействие
фирм различных форм собственности или их подразделений, находящихся на смежных
приграничных территориях разных стран, главной целью которых является получение прибыли
за счет выгод и преимуществ трансграничных деловых операций. Трансграничное
предпринимательство базируется на возможности получения выгод именно из того факта, что
продажа товаров или оказание услуг в соседней стране, или налаживание фирмой одной страны
производства или создания совместного предприятия по другую сторону границы обеспечивают
вовлеченным в бизнес сторонам больше преимуществ, чем они имели были, если бы вели
экономическую деятельность в своих странах.
Трансграничное предпринимательство можно рассматривать как деятельность, которая
реализуется через выполнение трех функций: обеспечение, которую осуществляют
государственные и местные органы власти; содействие, которое происходит благодаря
функционированию договорных органов сотрудничества (еврорегионов, европейских
группировок
территориального
сотрудничества,
объединений
еврорегионального
сотрудничества) и трансграничных кластеров; и осуществление, которое проводят его
непосредственные участники.

Рис. 1. Участники предпринимательства в трансграничном регионе и их функции
Непосредственными участниками трансграничного предпринимательства являются его
субъекты, способные активно и независимо работать с целью реализации своих экономических
интересов: физические и юридические лица, институциональные и добровольные объединения
последних, совместные предприятия, ТНК и их структурные подразделения, другие субъекты
частного права [1]. Распределение функций между институтами ТГС в развитии
предпринимательства изображено на рис. 1.
Субъекты трансграничного предпринимательства – это его реальные участники как
процесса взаимодействия (отдельные лица, контактные группы или сложные социальные
структуры), которым присущи внутренние мотивы, интересы, цели и способность к их
реализации в определенной сфере международной экономической деятельности.
В соответствии с Законом «О внешнеэкономической деятельности», к субъектам
внешнеэкономической деятельности в Украине относятся:
• физические лица (граждане Украины, иностранные граждане и лица без гражданства,
которые имеют гражданскую дееспособность и правоспособность);
• юридические лица (зарегистрированные в Украине и имеющие на ее территории
постоянное местонахождение);
• объединение физических, юридических, физических и юридических лиц (не
являющихся юридическими лицами согласно законам Украины, но имеющих постоянное
местонахождение на территории Украины);
• структурные единицы субъектов хозяйственной деятельности иностранных государств
(дочерние фирмы, филиалы, отделения, представительства);
• совместные предприятия (с постоянным местонахождением в Украине) [2].
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Трансграничное
предпринимательство
предусматривает
различные
формы
совместной деятельности, которые можно систематизировать по мере роста их сложности и
условий их осуществления:
1. Пограничная торговля. Неформализованная покупка товаров и услуг на соседних
территориях.
2. Внешняя торговля товарами. Формализованные экспортно-импортные отношения
на приграничных территориях.
3. Производственная кооперация. Сотрудничество в производстве товаров,
предоставлении услуг и создании материальных ценностей.
4. Совместные предприятия. Формирование общих объектов в трансграничном
пространстве в соответствии с действующим законодательством сторон для производства
продукции и услуг.
5. ТНК в приграничных территориях. Размещение предприятий компании с обеих
сторон границы (на небольшом расстоянии) с тем, чтобы попасть в различные режимы
экономической деятельности, и по возможности, в пределах транспортных коридоров [3].
Роль трансграничного предпринимательства в региональном развитии определяется
его способностью к мобилизации и эффективному использованию существующего
потенциала приграничных регионов и территорий, а также к оптимальному сочетанию
возможностей и ресурсов приграничных регионов и территорий двух или более граничащих
стран [4].
В условиях открытой рыночной экономики субъекты трансграничного
предпринимательства могут приобретать существенные выгоды от своего положения,
поскольку оно открывает для них возможности по активизации хозяйственной деятельности
на периферийных территориях, а также повышения конкурентоспособности путем
мобилизации природно-ресурсного потенциала соседних территорий [5].
Однако в реальных условиях особенностью предпринимательства в трансграничном
регионе является его собственное экономическое, законодательное и политическое поле
конкуренции, а также социокультурный фон, который существенно отличает его от
внутренних рынков стран. Столкновение задач и целей отдельных предприятий в
международном экономическом обмене дополняется также коллизией общегосударственных
интересов, связанных с обеспечением суверенитета, экономической безопасности и защитой
экономического пространства стран.
Именно поэтому, с целью практического устранения таможенных барьеров,
препятствий для перемещения рабочей силы, повышение жизненного уровня жителей
приграничных регионов и решения общих проблем объединенными усилиями вводится ТГС.
ТГС центральных и местных органов власти является ключевым фактором развития
трансграничного предпринимательства, и имеет целью помогать компаниям пользоваться
сотрудничеством и создавать более прочные экономические связи в пределах
трансграничного региона через партнерство в торговле, в развитии инфраструктуры,
технологий
и
инноваций.
Устранение
барьеров
на
пути
трансграничного
предпринимательства играет ключевую участие в стимулировании спроса на товары и
услуги, увеличении размера местного рынка и улучшении конкурентоспособности [5].
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В статье рассмотрены основные направления, цели и задачи государственной региональной политики
Украины. В результате сформулированы приоритеты развития городских агломераций на современном
этапе. Эти приоритеты создадут предпосылки повышения уровня конкурентоспособности регионов и
территориальной социально-экономической интеграции.
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Основные направления государственной региональной политики Украины на
современном этапе определяются Государственной стратегией регионального развития
Украины до 2020 г., утвержденной Постановлением Кабинета Министров Украины от 6
августа 2014 г. № 385 (далее – Государственной стратегией). В ней задекларированы
приоритетные задания, связанные с повышением уровня конкурентоспособности регионов,
их территориальной социально-экономической интеграцией, пространственным развитием,
а также обеспечением эффективного государственного управления в сфере регионального
развития.
Раскрывая сущность задачи – повышение уровня конкурентоспособности регионов –
законодатель в тексте соответствующего стратегического программного документа
подчеркивает, что речь идёт о создании оптимальных условий для раскрытия регионами
страны собственного потенциала и эффективного использования конкурентных преимуществ
региональной экономики. Так, Кабинет Министров Украины поддерживает принципиальные
позиции подхода ЕС к реализации региональной политики, основанные на сочетании
политики повышения уровня конкурентоспособности территорий и политики, направленной
на сглаживание региональных диспропорций. При этом в условиях ограниченности
финансовых ресурсов для развития территорий необходимо определение приоритетов
распределения ресурсов и концентрация их на тех направлениях, которые могут обеспечить
максимальный результат в наикратчайшие сроки, и будут иметь длительное и комплексное
влияния на развитие не только данной территории, но и соседних регионов. В связи с этим
реализация мер, направленных на концентрацию ресурсов, должна осуществляться
совместно с мероприятиями, направленными на повышение роли «точек роста» на
прилегающих к ним территориях, для распространения позитивного влияния таких мер на
большую территорию.
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Что касается задачи, связанной с территориальной социально-экономической
интеграцией и пространственным развитием, в Государственной стратегии детализирована
триада соответствующих подцелей, включая: 1) первоочередное выполнение задач и
осуществление мероприятий, направленных на решение актуальных проблемных вопросов
Донецкой и Луганской областей, Автономной Республики Крым и г. Севастополя; 2)
недопущение углубления региональных диспропорций в доступе населения в первую
очередь к базовым социальным, коммунальным, административным, транспортным,
информационным и прочим услугам; 3) создание условий для сотрудничества регионов.
Третья задача – эффективное государственное управление в сфере регионального
развития – предполагает создание соответствующей базы для его реализации, включая
механизм и инструменты государственного управления региональным развитием, что
предполагает децентрализацию государственных полномочий путем их передачи на местный
уровень с одновременной передачей соответствующих финансовых ресурсов,
совершенствование процессов стратегического планирования и выполнения поставленных
задач на всех уровнях, внедрение эффективного механизма координации действий
центральных и местных органов исполнительной власти, органов местного самоуправления
при реализации отраслевых приоритетов и задач на различных территориальных уровнях.
Выполнение отмеченных задач невозможно без привлечения потенциала городских
агломераций, в которых проживает 2/3 населения Украины и на их территории,
составляющей около 10% территории страны, где производится около 3/4 ВВП Украины.
Особенностями городских агломераций в Украине является то, что на их территории
действуют отдельные территориальные громады, которые обладают и распоряжаются
соответствующими ресурсами. Концентрация указанных ресурсов на территории городской
агломерации позволяет воспользоваться эффектом масштаба и обеспечить минимизацию
затрат за счет маневрирования ресурсами. При этом привлечение указанных ресурсов
осуществляется на основе установления отношений партнерства или сотрудничества между
территориальными громадами в рамках городской агломерации. Организация
экономического взаимодействия между территориальными громадами позволяет обеспечить
консолидацию экономического потенциала, повышение конкурентоспособность территории,
улучшение качества предоставляемых услуг в сфере жизнеобеспечения.
В рамках агломерации бизнес получает предпосылки роста конкурентоспособности и
доходности за счет концентрации производства и высококвалифицированных кадров,
возможностей наращивания человеческого капитала, расширения спектра финансовых услуг,
разработки и внедрения инноваций, доступности инвестиционных ресурсов, что, в свою
очередь, ведет к повышению доходной части местных бюджетов и расширению
возможностей финансирования проектов развития городских агломераций.
В процессе развития агломераций обеспечивается выход на национальный и
глобальный рынки путем организации товарных, технологических и культурных обменов,
модернизации коммунальной инфраструктуры, регулирования внутренней миграции
населения, формирования рекреационных зон. При этом необходимой является равномерная
обеспеченность территориальных громад, которые входят в агломерацию, услугами
жизнедеятельности, доступом к медицинским, образовательным, торговым, культурным
учреждениям, возможностями реализации крупных инфраструктурных проектов, включая
транспортные, инженерные и информационные коммуникации.
Именно поэтому концентрация экономической активности в крупных городах Украины и
связанные с этим процессы формирования и развития городских агломераций требуют от
органов государственной власти принятия управленческих решений, направленных на создание
институционального обеспечения, организационных и финансовых возможностей
стимулирования сотрудничества территориальных громад в рамках городских агломераций для
решения общих проблем инфраструктурного развития. Отдельные шаги в этом направлении
правительством уже сделаны и сейчас наметились определенные положительные сдвиги. В
частности, для достижения цели государственной политики по формированию нормативно139

правовой базы для внедрения действенных механизмов межмуниципального сотрудничества
смежных громад в стратегическом планировании и обеспечении развития их территорий на
уровне городских агломераций и микрорегионов (субрегионов) были приняты Закон Украины
«О сотрудничестве территориальных громад» от 17 июня 2014 г. № 1508-VII и Закон Украины
«О добровольном объединении территориальных громад» от 5 февраля 2015 г. № 157-VIII. С
принятием этих законов создаются предпосылки для более полного использования
европейского опыта в организации и стимулировании сотрудничества территориальных громад
базового уровня, в т.ч. в форме совместного финансирования (содержания) инфраструктурных
объектов и образования совместных коммунальных предприятий, учреждений и организаций,
объединения выборных органов власти, местных бюджетов, а также имущественных
ресурсов.
На основе анализа отчетов и оценки практического опыта развития регионов
экспертами Института стратегических исследований в аналитическом докладе «Экономика
регионов в 2015 г.: новые реалии и возможности в условиях начавшихся реформ»
утверждается, что политика регионального развития создает среду для социальноэкономического роста регионов за счет эффективного использования ресурсов, потенциала и
мощностей. При этом политика регионального развития должна учитывать типологию
регионов и предусматривать предоставление поддержки и помощи в эффективном сочетании
подходов к региональному развитию, связанных с полицентричным и ориентированным на
полюса роста / агломерацию аспектом, и обратную стимуляцию городов на периферии, в
частности обеспечение доступности государственных услуг. На основе изучения опыта и
особенностей реализации региональной политики в развитых странах констатируется
необходимость модернизации механизмов управления региональным развитием в Украине в
части используемых форм, методов и инструментов государственной региональной
политики. Это связано с тем, что хотя агломерации обеспечивают получение
синергетического эффекта за счет концентрации ресурсов, привлечения инвестиций,
высокой ёмкости рынка трудовых и финансовых ресурсов, уровня развития инфраструктуры,
наличия научных и исследовательских учреждений, но при этом рост численности населения
обуславливает значительные нагрузки на жилищно-коммунальное хозяйство, создавая риски,
связанные с дестабилизацией функционирования систем водоснабжения и водоотведения
(канализационных сетей), ухудшением санитарно-гигиенической ситуации, сбором и
утилизацией (обезвреживанием) твердых бытовых отходов. Поэтому в развитых странах
используется как политика стимулирования, так и ограничения роста городских
агломераций.
Таким образом, приоритетными направлениями развития городских агломераций
следует считать:
обеспечение стимулирования сотрудничества территориальных громад в рамках
городских агломераций путем разработки планов развития городов и прилегающих к ним
населенных пунктов, организации финансирования совместных проектов, а также
объединения ресурсов для их реализации;
расширение состава источников финансирования проектов реализации городского
развития, использования методов пространственного планирования развития территорий
для получения агломерационных эффектов, связанных с системой землепользования и
особенностями городской застройки;
определение механизмов привлечения инвестиций в строительство и реконструкцию
улично-дорожной сети, инженерной и социальной инфраструктуры городов, в частности, на
основе развития государственно-частного партнерства и обеспечения эффективного
взаимодействия в системе «органы местного самоуправления – бизнес – территориальная
громада».
Все эти направления позволят обеспечить выполнение основных функций городских
агломераций, включая производственную, инфраструктурную, научную, сервисную,
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экологическую, рекреационную, а также создадут предпосылки повышения уровня
конкурентоспособности регионов и территориальной социально-экономической интеграции.
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ЗЕЛЕНЫЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ - НОВЫЙ ПОДХОД К ДОСТИЖЕНИЮ
УСТОЙЧИВОE РАЗВИТИЯ РЕГИОНЫ
The aim of the work is in the context of EU policy on biodiversity conservation to reveal state and problems in
application the concept of "green infrastructure" in municipality Plovdiv. The necessity of a strategic approach in
building a green infrastructure as a tool to achieve sustainable development of ecosystems.
As stated in the Resource Efficiency Roadmap 2, the failure to protect our natural capital and to give a proper
value to ecosystem services will need to be addressed as part of the drive towards smart, sustainable and inclusive
growth which is the EU’s priority Europe 2020 3. The roadmap identifies investing in GI as an important step towards
protecting natural capital.
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Основной целью статии расскрывать состояние и проблемы реализации концепции «зеленой
инфраструктуры» на примере города Пловдиве, в контексте политики Европейского Союза по сохранению
биоразнообразия. Необходимость стратегического подхода в построении зеленная инфраструктура в
качестве инструмента для достижения устойчивого развития региона.
Как указано в дорожной карте на ресурсоэффективному необходимости защитить наши природные
капитала и экосистемных услуг должным образом оценить в рамках усилий, направленных на устойчивого и
инклюзивного роста, который является приоритетной задачей стратегии «Европа 2020». Инвестирование в
зеленой инфраструктуры определяется как важный шаг в направлении сохранения природного капитала.
Ключевые слова: устойчивое развития регионы, биоразнообразие, зеленый инфраструктура,
экосистема.

Реализация устойчивого схем управления является целью многих из политики,
связанных с использованием биологических ресурсов 4.
В отчете об устойчивом развитии комиссии Организации Объединенных Наций, под
председательством г-жа Гру Брунтланд, опубликованной в 1987 году «Доклад о глобальных
перспективах по охране окружающей среды в 2000 году и за его пределами» за
выставленную впервые концепции устойчивое развитие связано с социально-экономического
и экологического развития глобального человеческого общества и отношения социума
природы. Позже в 1992 году на Конференции ООН по окружающей среде и развитию в Риоде-Жанейро приняла предложение о переходе стран мира для реализации устойчивого
2

COM(2011) 571 final, OJ C 37 of 10.2.2012.
COM(2010) 2020 final, OJ C 88 of 19.3.2011.
4
В соответствии с Конвенцией о биологическом разнообразии "биологических ресурсов" включает в себя
генетические ресурсы, организмы или их части, популяции или любые другие биотические компоненты
экосистем, имеющие фактическую или потенциальную ценность.
3
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развития, которая, в свою очередь, основываясь на философском связи: человек-обществоприрода, внедрение новых технологий и инноваций в области управления природными
ресурсами.
Концепция зеленой инфраструктуры прививаться во САШ в середине 90 года XX
века, которая привлекает внимание к «старой» связи человек-природа. Идея для развития
зеленой инфраструктуры быстрого входит в мировой научно-популярной литературы и ряд
авторы стараюсь, чтобы дать определений для этого термина. В Европе, концепция «зеленой
инфраструктуры» был введен в Белой книге Европейской Комиссии по адаптации к
изменению климата в 2009 году и определяется как «необходимость для того, чтобы
уменьшить фрагментацию и нерациональное использование земли внутри и снаружи в зоне
«Натура 2000» и для удовлетворения потребности и многочисленные преимущества
сохранения и восстановления функций экосистем. В более широком смысле, понятие
включает в себя природные ресурсы, такие как парки, лесные заповедники, живые изгороди,
реставрируют и сохраняют водно-болотных угодий и морских районов и таких как экопродуктов и велосипедных дорожек.
«Натура 2000» 5 это не просто система заповедный участки, где систематически
исключает любую деятельность человека, но другой подход, который признает, что человек
является неотъемлемой частью природы и человека и природы работы наиболее
предпочтительно в сотрудничестве друг с другом.
Лучший способ построить зеленый инфраструктуры является интегрированный
подход к управлению земельными ресурсами, в сочетании со стратегическим
пространственного планирования. Это обусловлено фрагментированной ландшафт ЕС.
Европейский пейзаж сталкивается с большей потере и фрагментации местообитаний, чем
любой другой. Нужно виды могут свободно перемещаться и выживать в долгосрочной
перспективе. Роль зеленых инфраструктуры способствуя тем самым:
• подключения существующих природных территорий, через коридоры дикой
природы или бродов и экомостики
• улучшение общего качества окружающей среды в области
• поддерживать здоровый экосистем, так что они по-прежнему обеспечивают ценные
услуги для общества, такие как чистый воздух и пресной воды.
Дикая природа должна быть в состоянии существовать вне охраняемых
территорий.
В значительной степени основные направления, которые важны для редких и
исчезающих видов и типов местобитания уже защищеный сети «Натура 2000»,
охватывающий 26 000 объекта и около 18% из территории ЕС. В конце декабря 2013 года
«Натура 2000» охватывает 34,4% территории Болгарии. По этому показателю страна
занимает третье место после Словении (35,52%) и Хорватии (34,80%) среди двадцати
восьмидесяти странах Европейского Союза. Городской застройки, интенсивного сельского
хозяйства и лесного практики и транспортные маршруты являются причиной значительных и
даже иногда непреодолимые препятствия для движения видов. Под их влиянием шире среда
становится более враждебной и недоступны для дикой природы.
Зеленый инфраструктуры помогает поддерживать ценные экосистемные услуги.
Экосистемы, которые функционируют благодаря разнообразию жизни в них, дать
общественности ряд ценным и важным с экономической точки зрения товаров и услуг, таких
как очистка воды, почвы, удобрения хранения углерода и т.д. Они играют важную роль в
борьбе с изменением климата, защищают нас от наводнений и других негативных
последствий изменения погоды. Интактные пойменные участки как играют важную роль в
смягчении наводнений, сохраняя воду и медленно выпустила в стечь обратно в ручьи и реки.
5

«Натура 2000» Европейская сеть состоит из охраняемых территорий, предназначенных для обеспечения
долгосрочного выживания из самых ценных и исчезающих видов и мест обитания в соответствии с основными
международными соглашениями муниципальной охраны окружающей среды и биоразнообразия.
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Леса выступать в качестве поглотителей углерода и предотвращения эрозии почвы. Водноболотные угодья поглощают загрязняющие вещества и улучшить качество наших поставок
пресной воды. Таким образом, инвестиции в инфраструктуру зеленого являются
экономически обоснованными. Нахождение техногенные решения заменить услуги,
предоставляемые бесплатно по своей природе, это не только сложно с технической точки
зрения, но также и очень дорогой. Общие цели Европейского зеленой инфраструктуры
направлены на сохранение биоразнообразия и сохранение и восстановление ценных
природных экосистем в более широком ландшафтном уровне, так что они по-прежнему
обеспечивают ценные услуги для человечества.
В Болгарии имеет разнообразие видов растений, которые определяют характер
экосистемы, и, следовательно, разнообразие и богатство животного мира. В конце 2013 года,
страна объявила 1009 охраняемых территорий 6, общей площадью 584 га 587,1, что составило
около 5,3 процентов населения страны.
Таблица 1
Охраняемые территории и зеленых насаждений в городских агломерациях
Название агломерации
Охраняемые
территории и зеленые
насаждения - общая

Пловдив

София

Варна

Стара
Загора

Русе

Плевен

Бургас

66

9

39

2

6

19

14

-

6

-

1

15

8

5

6

-

5

4

6

4

27

2

-

-

-

В законе охраняемые
3
территории
Охраняемые территории
6
«Натура 2000»
Зеленые городские
54
районы
Источник: НСИ, 2014

Пловдиве, второй по величине город в Болгарии, с населением 506000 человек.
Несмотря на тенденцию увеличения доли городского населения имеет тенденцию к
увеличению площади и количество охраняемых территорий. После долгих оккупированных
им территориях природы, город теперь стремится повернуть вспять этот процесс. Развивая
зеленый инфраструктуры и восстановления природных элементов в нем.
Зеленый инфраструктуры в действии.
Это изменяет фасады и интерьеры, пытаясь с помощью инновационных
планирования, чтобы стать пошаговые городах более доступные, веселее и привлекательных
мест для проживания. В Пловдиве, есть более 400 видов дикорастущих растений - зеленые
крыши, небольших садов на террасах, водных пространств в судах. Их общая площадь в
городе составляет 700 га.
Зеленый инфраструктуры работает и в пригородных районах.
С введением природных территорий между сельскохозяйственных плантациях. Леса,
кустарники, реки и каналы являются отношения между развитыми районами и дикой,
нетронутой еще областях. Разработка и сохранение этих связей может вернуться природу в
поселениях.
Зеленый Система
Зеленный система является ключевым подсистема для улучшения город, как
микроклимата и качества воздуха.
Зеленый система города базируется в основном на улице, окрестности и внутренне
районные озеленения и его наиболее важной категории - зеленый для общественного
использования фрагментированы природой. Основными элементами являются парки, холмы,
«Сад царя Симеона», «Дондуковый сад» и несколько небольших садов имеют разную
степень фактического полноты.
6

Категории охраняемых территорий в Болгарии, их цели, режим использования и охраны, определения и
управления регулируются законе об охраняемых территориях.
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Удельный ресурсы города, непосредственно связанные с зеленым системы акватории
представлены из два большие водные бассейны - река Марица с 185,90 га, вкл. Остров
«Aдата» с большими возможностями для парка и Олимпийский гребной канал с 37.00 га. На
територии Пловдиве находются 3 охраняемые территории – «Бунарджик», «Младежный
холм» и «Данов холм». Они единственный в стране, который вступили полностью в высоко
урбанизированной городской среде.
Несмотря на благоприятные природные условия, количественные параметры системы
общественных зеленых зон ясно выразить свою неудачу. Земля для зеленых участков для
государственных нужд (парки, сады и квадраты) 11.2 м2/1обитатель. Земля для зеленых
участков с конкретного использования (кладбища, ботанического сада, рассадника) являются
1,74 м2/1об. или вообще публично доступные зеленые зоны на одного жителя составил 12,94
м2/1об., с нормой около 20-28 м2/1об.
Существующая система государственных зеленых зон характеризуется двумя
основными функциональными слабости. Во-первых, нет 15 минут пешком до границ
общегородских парков почти половина территории города, где есть потенциал парков не
достаточно, чтобы поглотить групп населения. Например, районы «Восток» и «Юг» - с
одной саду, площадь «Север» - парк «Рибница». Второй недостаток заключается в
отсутствии зеленых клиньев зон и зон для контакта город с природой и горные пейзажи
превращая свободные пространства в ландшафтном парке архитектурных композиций,
которые улучшают микроклимат.
Ресурсы для увеличения объема государственных зеленых зон доступны Пловдив в
пределах городской территории ограничены, но все еще существует. С точки зрения зеленых
насаждений общественного пользования доступны неосвоенных земель в северных,
восточных и южных районах производства неосвоенных земель коммунальной
собственности в регионе «Запад» и конечно вдоль реки Марица.
По словам генерального плана в поселениях модулей развития есть резервы для
покрытия по крайней мере часть законодательно необходимого зелени города. В 2012 году
проведена масштабную кампанию по посадке деревьев с акцентом на оживленных
проспектов, пространств, садов и парков. Посаженные в общей сложности 98,342 ряда
кустарников и деревьев 1607 номер. Деньги для семян и посадки составила 211 602 евро.
Проектирование, строительство, устойчивое содержание, сохранение и развитие
зеленого системы на территории муниципалитета Пловдив регулируется специальным
постановлением утвержденным городским советом. Кроме того, муниципалитет имеет места
обитания, типичные городской среды, которые не могут быть отнесены к природный парк
областях, связанных с зеленой системы.
В заключение сказать, что с обновления программы в области экологии Пловдив
муниципалитета создает основу для достижения улучшения состояния окружающей среды и
условий жизни путем привлечения проблемы и определить меры по их устранению.
Главной проблем сформулирован в муниципальной плане развития, по-прежнему
существует - это нехватка зеленых зон по сравнению с нормой. Отсутствие территорий для
достижения цели должны быть компенсированы консолидации существующих областей и
интенсивной посадки уличных пространств. Вот решении проблем не в одиночку, а связана с
комплексной реконструкции городских кварталов с комплексного планирования с
реализацией мероприятий в транспортной инфраструктуре. Для технического обслуживания
и строительства зеленой системы Муниципалитета Пловдиве необходимо будет продолжать
действия по отношению к:
 реконструкция парковых зонах путем восстановления и модернизации
озеленения, строительства ирригационных систем, модернизация оборудования детских
площадок и парковой мебели.
 постепенная замена старения и больной растительности вдоль улиц и проспектов,
с новыми видами подходящей высокой декоративной и экологической ценности.
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 улучшить качество обслуживания за зелеными насаждениями в пространствах,
постепенно увеличивая ресурсы и вспомогательный персонал.
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BRAND AS MAIN COMPONENT OF THE COMPETITIVENESS WINE
PRODUCTION
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БРЕНД, ЯК ОСНОВНА СКЛАДОВА КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОСТІ ВИННОЇ
ПРОДУКЦІЇ
Визначені роль та значення бренда у підвищенні конкурентоспроможності винної продукції. Розкрито
значення мотивів споживачів при виборі альтернативних рішень щодо купівлі певного товару. Дослідженний
взаємозв’язок між конкурентоспроможністю товару і бренда.
Ключові слова: бренд, конкурентоспроможність, фактори, винний бренд, інноваційний продукт,
споживач, ринок.
The role and importance of brand in raising the competitiveness of wine production. Solved the importance of
consumer motivations when selecting alternative solutions for the purchase of certain goods . Investigated the
relationship between competitive product and brand.
Key words: brand, competitive factors, the wine brand, innovative product, the consumer market.

Постановка проблеми. Процеси, що відбуваються на світовому та вітчизняному
ринках, мають значний вплив на конкурентоспроможність продукції. Тому для того, щоб
виробнику винної продукції конкурувати на ринку потрібно шукати ефективні шляхи
збільшення попиту на продукцію, за рахунок креативності, інноваційності маркетингових та
інших заходів, від яких залежить підвищення конкурентоспроможності. Отже, розглядаючи
конкурентоспроможність винної продукції, і інструменти її підвищення можемо зробити
висновок, що створення і розвиток потужного бренда є її основною складовою. Тому у
виробників виникає необхідність у створенні та підтримці потужного бренда винної
продукції.
Аналіз досліджень і публікацій. Вивченню бренда, як основної складової
конкурентоспроможності, а також практиці побудови брендів присвячені роботи вітчизняних
і зарубіжних вчених Д. Аакера, Траута Дж., Зозульов О., Длігача А., Тєлєтова О., Котлера
Ф., Писаренко Н., Райс Л. та ін. Однак, незважаючи на безліч публікацій пов'язаних з
підвищенням конкурентоспроможності товарів або послуг, до цього часу не розроблено
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конкретних рекомендацій стосовно продукції підприємств виноробної промисловості, що
обумовлює необхідність подальших досліджень з розробок бренду, його ролі у підвищенні
конкурентоспроможності винної продукції.
Мета статті. Мета роботи полягає в обґрунтуванні ролі бренда, як основної складової
конкурентоспроможності винної продукції.
Виклад основного матеріалу. Сучасна конкуренція зазнала деяких змін, особливо це
виявляється у зв’язку з зтертям традиційних кордонів між ринками. Тому кожен сучасний
виробник винної продукції повинен створити свій алгоритм поведінки, який би дав йому
змогу виробнику взаємодіяти з усіма суб’єктами ринку. Оскільки споживач може
порівнювати продукти та послуги різних виробників, то виникає необхідність створення
додаткової цінності продукту. Саме бренд створює та розвиває цінність продукту, змушуючи
споживачів купувати саме цей продукт, а не продукт конкурента та має змогу мотивувати
покупців, а не тільки виділяти певні переваги продукту, порівнюючи його з аналогічним.
Конкурентна боротьба на всіх ринках різко змінила засадничі принципи стосовно
філософії прийняття рішень і змістилась з матеріальних переваг продукту на мотиви
споживачів. Недостатньо просто мати кращий продукт певного призначення, хоча це теж
дуже вагомий фактор, а потрібно мотивувати споживача придбати сам наш продукт,
віддаючи переваги щодо прийняття рішень на користь нашого продукту будь-якого
призначення, наприклад вина, як альтернативи одержати задоволення від покупки, що
створює відповідний настрій на противагу, іншим менш мотивованим купівлям. І цим
мотиватором повинен стати бренд, що має сукупність нематеріальних чинників, які
дозволяють виділитися товару на загальному фоні, завоювати довіру і прихильність
споживачів. Якщо у підприємства склався сильний бренд зі стійкими позиціями на ринку і
високою лояльністю споживачів, то це дає даному підприємству великі конкурентні переваги
перед іншими. Зокрема, це робить бренд стійким в конкурентній боротьбі, пом'якшує
реакцію споживачів на можливі коливання ціни, відкриває можливості для розширення
цільової аудиторії [3]. Споживача все більше цікавить поєднання ціни та споживчої вартості.
Бренд створює емоційний, але не позбавлений раціональності культ продукції. Виробник,
який прагне стати лідером на ринку, спочатку повинен розробити грамотний бренд, з
виваженими рішеннями, щодо його складових, а потім реалізувати стратегію його
просування.
З великою вірогідністю можна стверджувати, що бренд - це технологічний синтез
виважених рішень з таких галузей знань як економіка, маркетинг, психологія, а не сукупність
необґрунтованих ідей, різнобічного креативу, випадкових підходів, щодо формування
слоганів і логотипів.
Справжній брендинг - це управлінська технологія пошуку на ринку своєї ніші і
створення механізму залучення коштів.
Однак бренд вимагає професійних знань і управлінської культури, пошуку вірних
способів позиціонування, вміння працювати з інтелектуальною власністю, з товарними
знаками, що змушує оцінювати бренд через його складові з використанням ряду якісних і
кількісних показників. Очевидно, що бренд приносить величезну користь виробникам і
споживачам, що гарантує виробникам продукції додатковий прибуток, забезпечуючи
лояльність споживачів і тим самим зменшуючи вплив конкуренції на обсяг продажів.
Бренд повинен забезпечувати зростання обсягів продажу, отже, має привертати увагу
споживачів і спонукати зробити купівлю даної продукції. Бренд повинен володіти
ефективними інструментами стратегічного менеджменту, використовувати успішний досвід
ведення бізнесу і бути кращими з кращих. Щоб залишатися привабливим і незамінним для
споживачів потрібно впроваджувати інновації не тільки у виробництво, але й в способи
продажу та просування продукції. Оскільки споживач отримує велику кількість інформації з
різних каналів, про різні види продукції і має змогу вибирати сам канал пошуку інформації,
важливим стає джерело інформації [4]. Винний бренд повинен мати радикальну відмінність
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від інших. Споживачі безперечно будуть обирати бренди, яким можна довіряти та які будуть
створювати цінність.
Недостовірна інформація споживачеві непотрібна, оскільки споживач може
перевірити та порівняти дані обіцянки, а також порівняти аналогічні продукти та зробити
власну оцінку, щодо вигод. Винний бренд може сприяти збільшенню прибутковості і обсяг
продажів, тільки тоді, коли споживач буде мати мотив для купівлі саме цього продукту під
даним брендом. Виробник, який сьогодні не подбає про бренд для продукції, завтра не зможе
конкурувати і займати лідируючі позиції на ринку. Якщо у підприємства є бренд і висока
лояльність споживачів, то це дає підприємству в умовах конкуренції великі переваги [2].

Рис.1. Взаємопов’язана єдність конкурентоспроможності товару і бренду
Джерело: власна розробка автора

Тільки радикально новий і привабливий бренд допоможе виробнику виділитися серед
інших і відповідно розраховувати на максимальні продажі своєї продукції. Вдало
розкручений бренд, якому вдалося домогтися популярності, може зайняти сильну позицію
лідера. Більшість виробників, щоб забезпечити продукту впізнаваність на ринку, в першу
чергу роблять ставку на дорогу іміджеву рекламу, інші - вважають, що займатися
просуванням бренда потрібно в останній момент [6]. Отже стратегію просування продукту
кожен виробник обирає сам. Бренд винної продукції відображає професійність виробника,
особливо через просування культури споживання. Традиційні рекламні методи для
просування продукту, які дуже витратні не є раціональними, виходячи з цього ніхто не хоче
витрачати зайві кошти, щоб інформувати громадськість. Тому виробник повинен мати
чіткий, стратегічний розвиток бренда. Саме розвиток бренда є важливою стратегією для
того, щоб мати конкурентні переваги.
Ефективний бренд будь-якого товару посилює його конкурентоспроможність, а
також значущість властивих йому експлуатаційних характеристик, функціональних
властивостей та якостей, які і складають матеріальну основу конкурентоспроможності
товару. Підвищення конкурентоспроможності товару має зворотній позитивний вплив на
підвищення значущості та дієвості самого бренда, тобто його конкурентоспроможності. В
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цій ситуації конкурентоспроможний товар оправдовує той ринковий імідж, який створює для
нього бренд, що і посилює його впливовість у конкурентному середовищі (рис.1).Атрибути
продукту для споживачів є цінним, але не вирішальним фактором. Основою
конкурентоспроможності бренда має бути якісний інноваційний продукт. Стратегія бренда
базується на унікальній інноваційній споживчій цінності, що робить його більш ефективним,
дозволяє побудувати власну конкурентну перевагу і дійсно допомагає досягти очікуваного
результату [5].
Майже всі фактори внутрішнього та зовнішнього середовища впливають на
конкурентоспроможність бренда: походження сировини, технологія виготовлення продукту,
історія, інноваційність і т.ін., тобто мова йде і про створення якісного продукту, який теж
має бути конкурентоспроможним.
Український винний ринок є відкритим для просування не тільки вітчизняних вин, але
й для імпортної продукції (рис.2).

Рис. 2. Структура імпорту вина в Україні за країнами-постачальниками [1]
Якщо виробник створює якісне вино, то не варто боятися конкуренції. Вина кращих
українських виробників в стані гідно конкурувати з іноземними. З кожним роком все більше
і більше споживачів будуть вибирати вино в якості атрибуту будь-якого свята, події, ринок
вина стане незвичайно різноманітним.
Конкурентоспроможний бренд, що відбиває смаки і побажання споживачів, має бути
послідовний, побудований на інноваціях та мати змогу сформувати абсолютно нову
унікальну культуру споживання, оскільки простежується тенденція зростання попиту на
якісні товари.
Звичайно на конкурентоспроможність винної продукції впливають законодавчі
обмеження, вподобання споживачів, правила та стандарти споживання та інші фактори. Тому
бренд, як основна складова конкурентоспроможності товару повинен відображати стиль,
який буде демонструвати даний продукт, мати відмінні риси та унікальність. Зростає
суспільна значущість бренда, особливо екологічна відповідальність та спрямованість на
бережливе відношення до навколишнього середовища, що забезпечує винному бренду
реалізацію функцій соціально-етичного маркетингу.
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У статті запропоновано науково-методичний підхід до оцінювання інвестиційної привабливості регіонів
України з точки зору розвитку туристичної галузі на основі побудови інтегрального показника, складовими якого
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На сьогоднішній день Україна перебуває в дуже складній економічній та соціальній
ситуації. Військові дії на сході країни, скорочення експорту, підвищення цін на енергоносії,
значні валютні коливання та інші макроекономічні дисбаланси, спричиняють активний пошук
нових видів економічної діяльності, які спроможні залучити до країни значні обсяги
фінансових та реальних інвестицій та збільшити обсяг валового внутрішнього продукту
країни. Однією з найбільш перспективних галузей в Україні є туристична, її потенціал,
враховуючи природні ресурси регіонів України та історичні пам’ятки культури, є дуже
високий. Зважаючи на втрату Криму, держава повинна ще більше уваги приділяти проблемам
розвитку туризму в Україні. Оскільки даний вид діяльності дозволяє збільшити надходження
до бюджетів різних рівнів, покращити стан платіжного балансу країни, а також зменшити
рівень безробіття в країні [1, 2, 3]. У той же час, в умовах обмеженості фінансових ресурсів,
державні органи влади зобов’язані чітко розуміти потенціал кожного з регіонів України та
формувати тактичні і стратегічні плани розвитку туристичної галузі. Таким чином,
актуальності набуває оцінювання інвестиційної привабливості регіонів України з точки зору
нереалізованого потенціалу розвитку туристичної галузі. У той же час, даний процес
неможливий без участі держави, як в розрізі фінансової підтримки, так і в межах нормативнозаконотворчої діяльності. Виходячи з цього, саме кількісне оцінювання можливості кожного
регіону України розвивати туризм при активній участі держави і виступає основою
пріоритетності розподілу державних та приватних інвестицій для підтримки даної галузі.
Переходячи, безпосередньо, до практичної розробки науково-методичного підходу
щодо оцінювання інвестиційної привабливості регіонів України з точки зору розвитку
туристичної галузі, в першу чергу, зупинимось на формуванні вхідного масиву статистичних
даних, який необхідний для формування інтегрального індикатора. Так, показники
характеристики об’єкта дослідження згруповані в дві категорії: специфічні та загальні
чинники.
До специфічних чинників характеристики інвестиційної привабливості кожного з
регіонів України з точки зору розвитку туристичної галузі відносять: кількість населення,
площа, кількість міст, кількість міст регіонального підпорядкування, кількість селищ, землі
регіонів (землі сільськогосподарського призначення та ліси, лісо вкриті площі), водосховища,
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кількість об’єктів природно-заповідного фонду, площа земель об’єктів природно-заповідного
фонду, кількість національно-природних парків, земельні природних заповідників (кількість та
загальна площа), земельні біосферних заповідників (кількість та загальна площа), клімат,
місцевість, моря, річки регіонів (кількість та загальна довжина), водоспади, пам’ятники
архітектури, рівень зайнятості населення (у віці 15-70 років, працездатного віку), рівень
безробіття (у віці 15-70 років, працездатного віку), зайняте населення (у віці 15-70 років,
працездатного віку), безробітне населення (у віці 15-70 років, працездатного віку), обсяги
експорту-імпорту товарів, суб’єкти туристичної діяльності (туроператори, турагенти, суб’єкти,
що здійснюють екскурсійну діяльність). Всього дану групу індикаторів враховуючи їх більш
детальний поділ складають п’ятдесят один показник.
Відповідно до загальних чинників запропоновано відносити: показники використання
та охорони водних ресурсів, показники обробки відходів, показники використання та охорони
лісів та заповідних територій, середні ціни реалізації продукції сільськогосподарськими
підприємствами, рентабельність сільськогосподарського виробництва, продуктивність праці
сільськогосподарських підприємств, індекси обсягів сільськогосподарського виробництва,
туристичні потоки (кількість громадян України, що виїжджали за межі України, кількість
іноземних громадян, що відвідали Україну, кількість туристів та екскурсантів), санаторнокурортні та оздоровчі установи, готелі та інші міста тимчасового проживання, міжнародний
туризм, обсяги страхових премій, обсяги страхових виплат. В цілому дану групу формують
дев’яносто дев’ять показників враховуючи їх додаткову градацію.
Виходячи з того, що показники характеристики інвестиційної привабливості регіонів
України з точки зору розвитку туристичної галузі мають різні одиниці виміру, то з метою
реалізації подальших етапів запропонованого науково-методичного підходу, які полягають в
математичній формалізації інтегрального показника, актуальності набуває їх приведення до
співставного вигляду. Отже, нормалізація вхідного масиву даних проводиться наступним
чином:
1. Ранжування показників:
- специфічних;
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де RSij - ранг j-го показника характеристики інвестиційної привабливості і-го регіону
України з точки зору розвитку туристичної галузі;
- загальних.
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де ROtq - ранг j-го показника характеристики інвестиційної привабливості регіонів
України з точки зору розвитку туристичної галузі за t-ий рік;
2. Нормалізація, визначена за формулою Фішберна.
- специфічних показників;
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SN ij 

2n  RSij  1

(3)

nn  1

де SN ij - нормалізоване значення j-го показника характеристики інвестиційної
привабливості і-го регіону України з точки зору розвитку туристичної галузі;
n - кількість специфічних показників характеристики інвестиційної привабливості
регіонів України з точки зору розвитку туристичної галузі;
- загальних показників.
(4)
2m  ROtq  1
ON tq 
mm  1
де ON tq - нормалізоване значення j-го показника характеристики інвестиційної
привабливості регіонів України з точки зору розвитку туристичної галузі за t-ий рік;
n - кількість загальних показників характеристики інвестиційної привабливості
регіонів України з точки зору розвитку туристичної галузі.
Зважаючи на той факт, що кожен з показників характеристики інвестиційної
привабливості регіонів України з точки зору розвитку туристичної галузі має різний вплив на
інтегральний показник, доцільно провести визначення вагових коефіцієнтів. Так, реалізація
даної задачі відбувається за допомогою функції Харрінгтона для кожної з груп показників:
- специфічних;
(5)
WS ij  exp exp SN ij  

 2n  RS ij  1  
 
 exp  exp 



n
n

1



де WSij - вагові коефіцієнти j-го показника характеристики інвестиційної привабливості

і-го регіону України з точки зору розвитку туристичної галузі;
- загальних.
WOtq  exp exp ON tq  

 2m  ROtq  1  
 
 exp  exp 



m
m

1



вагові коефіцієнти j-го показника

(6)

де WOtq характеристики інвестиційної
привабливості регіонів України з точки зору розвитку туристичної галузі за t-ий рік.
Завершуючи етапом реалізації науково-методичного підходу до оцінювання
інвестиційної привабливості регіонів України з точки зору розвитку туристичної галузі є
формування інтегрального показника. Крім того, запропоновано в межах групи специфічних
чинників провести додатковий поділ показників на чотири групи: 1) показники
характеристики регіону, 2) показники характеристики ресурсної бази регіону, 3)
макроекономічні показники, 4) показники характеристики туристичної сфери. Даний крок
викликаний необхідністю додаткового оцінювання певних показників на інтегральний
індикатор з метою більш ефективного застосування інструментів покращення інвестиційної
привабливості регіонів з точки зору розвитку туристичної галузі. Отже, математична
формалізація інтегральних показників в межах специфічних чинників та виділених в їх складі
чотирьох груп, а також загальних чинників представлена наступним чином:
- специфічні чинники:
1 група характеристика регіону.
6
(7)
IPi1  6  WS ij
j 1
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де IPi1 - інтегральний показник оцінки інвестиційної привабливості і-го регіону в
розрізі першої групи «характеристика регіону»;
2 група показників ресурсної бази регіону.
30
(8)
IPi 2  23  WS ij
j 7

де IPi 2 - інтегральний показник оцінки інвестиційної привабливості і-го регіону в
розрізі другої групи «показників ресурсної бази регіону»;
3 група макроекономічних показників.
46
(9)
IPi 3  15  WS ij
j 31

де IPi 3 - інтегральний показник оцінки інвестиційної привабливості і-го регіону в
розрізі третьої групи «макроекономічних показників»;
4 група показники характеристики туристичної сфери.
51
(10)
IPi 4  4  WS ij
j  47

де IPi 4 - інтегральний показник оцінки інвестиційної привабливості і-го регіону в
розрізі четвертої групи «показників характеристики туристичної сфери»;
- загальні чинники.
99
(11)
IPt 5  99  WOtq
q 1

де IPt 5 - інтегральний показник оцінки інвестиційної привабливості і-го регіону в
розрізі загальних показників.
В подальшому проведемо розрахунок інтегрального показника оцінки інвестиційної
привабливості регіонів шляхом згортки специфічних і загальних показників. Так, по-перше,
визначимо структуру специфічних показників ( SIPig , g  1  4 ):
1 група характеристика регіону.
(12)
IP
SIPi1  4 i1  100%
 IPig
g 1

2 група показників ресурсної бази регіону.
IP
SIPi 2  4 i 2  100%
 IPig

(13)

g 1

3 група макроекономічних показників.
IP
SIPi 3  4 i 3  100%
 IPig

(14)

g 1

4 група показники характеристики туристичної сфери.
IP
SIPi 4  4 i 4  100%
 IPig

(15)

g 1

По-друге, здійснимо перехід від показників структури специфічних показників до
бінарних показників ( BSIPig , g  1  4 ):

1 група характеристика регіону.

152

4
(16)

SIP
 ig

1, SIPi1  g 1

4
BSIPi1  
4

SIPig


g 1
0, SIPi1 
4

2 група показників ресурсної бази регіону.
4
(17)

SIP
 ig

1, SIPi 2  g 1

4
BSIPi 2  
4

SIPig


g 1
0, SIPi 2 
4

3 група макроекономічних показників.
4
(18)

SIP
 ig

1, SIPi 3  g 1

4
BSIPi 3  
4

SIPig


g 1
0, SIPi 3 
4

4 група показники характеристики туристичної сфери.
4
(19)

SIP
 ig

1, SIPi 4  g 1

4
BSIPi 4  
4

SIPig


g 1
0, SIPi 4 
4

Усі вище проведені розрахунки дозволяють обчислити шукану оцінку інвестиційної
привабливості регіонів України без врахування загальних показників ( IPRi )
BSIP
BSIP
BSIP
BSIP
(20)
IPR  BSIPi1  BSIPi 2  BSIPi 3  BSIPi 4 IP  i1  IP  i 2  IP  i 3  IP  i 4 
i

i1

i2

i3

i4

4

 BSIPig

 g 1

IPi1 BSIP  IPi 2 BSIP  IPi 3 BSIP  IPi 4 BSIP
i1

i2

i3

i4



4

 BSIPig
4
BSIP
 g 1
g 1 IPig  ig

Завершуючи етапом виступає розрахунок інвестиційної привабливості регіонів з
врахуванням як специфічних, так і загальних показників ( IIPRi )
4
(21)
99
 BSIPig
4
BSIP
ig
IIPRi  IPRi  IPt 5  g 1
g 1 IPig   99  WOtq
q 1

Провівши практичну реалізацію запропонованого науково-методичного підходу на
основі реальних даних регіонів України за 2014 р отримаємо наступні результати (табл. 1).
Таким чином, на основі даних отриманих в результаті реалізації запропонованого
науково-методичного підходу, справедливо зауважити, що найбільшу інвестиційну
привабливість з точки зору розвитку туристичної галузі мають такі регіони як
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Дніпропетровська область, м. Київ, Харківська область, Одеська область, Львівська область,
Закарпатська область, Херсонська область, Вінницька область та Запорізька область.
Таблиця 1
Оцінка інвестиційної привабливості регіонів України з точки зору туристичної галузі та
їх ранжування
Регіон України

Кількісна оцінка, од

Ранг

Вінницька область

0,53

10

Волинська область

0,11

24

Дніпропетровська область

1,00

1

Житомирська область

0,41

16

Закарпатська область

0,63

8

Запорізька область

0,52

11

Івано-Франківська область

0,46

12

м. Київ

0,95

3

Київська область

0,45

14

Кіровоградська область

0,00

27

Львівська область

0,75

7

Ніколаївська область

0,35

18

Одеська область

0,86

6

Полтавська область

0,40

17

Ровенська область

0,20

22

Сумська область

0,05

25

Тернопільська область

0,26

19

Харківська область

0,89

4

Херсонська область

0,55

9

Хмельницька область

0,43

15

Черкаська область

0,23

20

Чернігівська область

0,19

23

Чернівецька область

0,20

21

Для всіх даних регіонів абсолютне значення інтегрального показника знаходиться на
рівні більше 0,5 од., що свідчить про високий рівень можливостей розвитку туризму.
Необхідно зазначити, що потрапляння у вибірку найбільш пріоритетних регіонів для розвитку
туристичної галузі таких промислово розвинутих регіонів, як Дніпропетровська область, м.
Київ, Харківська область та Запорізька область невипадково, не дивлячись на певні проблеми з
екологією, з точки зору необхідної інфраструктури (готелі, аеропорти, залізничне сполучення)
для розвитку туризму дані території є найбільш пріоритетними. Крім того, певні
започаткування розвитку туристичної галузі в даних регіонах вже є, і тому, подальший
розвиток буде проходити набагато інтенсивніше. Одеська, Львівська, Закарпатська,
Херсонська, Вінницька області відрізняються сприятливими природними ресурсами.
Подальший розвиток в даних регіонах туристичної галузі пов'язаний тільки з акумуляцією
фінансових ресурсів, які, на нашу думку, повинні реалізовуватися в рамках державноприватного партнерства. Для інших регіонів України розвиток туристичної галузі є також дуже
актуальним, але в межах державного управління, базовий акцент на стимулювання туризму,
повинен припадати на регіони зі значенням інтегрального показника вище 0,5 од.
Отже, розроблено науково-методичний підхід до оцінювання інвестиційної
привабливості регіонів України з точки зору розвитку туристичної галузі на основі побудови
інтегрального показника, складовими якого є специфічні та загальні чинники нормалізовані
методом Фішберна та зведені методом Харрінгтона. Даний підхід дозволяє кількісно оцінити
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резерви нарощення туристичної діяльності у регіональному аспекті, на основі чого сформувати
концептуальні напрямки розвитку державної інвестиційної політики.
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НАПРЯМКИ РОЗВИТКУ ТРАНЗИТНОГО ПОТЕНЦІАЛУ УКРАЇНИ ЗА РАХУНОК
ЛОГІСТИЧНОЇ ІНФРАСТРУКТУРИ ЇЇ РЕГІОНІВ
In the article the basic logistic streams which pass through the territory of Ukraine are considered. The data of
volumes of export and import of the goods, being a transit subject are analysed. Priority tendencies for development of
transit potential of Ukraine are defined
Keywords: logistic streams, transit potential
В статье рассмотрены основные логистические потоки, которые проходят через территорию
Украины. Проанализированы данные объемов экспорта и импорта товаров, являющиеся предметом
транзита. Определены приоритетные тенденции развития транзитного потенциала Украины
Ключевые слова: логистические потоки, транзитный потенциал

Вигідне географічне положення робить Україну важливим транспортним вузлом між
Європою, Азією та Близьким Сходом. Через територію країни проходить ряд міжнародних
транспортних коридорів загальною протяжністю понад 5.000км. Україна має одну з
найбільших залізничних мереж в Європі, яка пропускає значну частину вантажних і
пассажирських потоків. Дорожня мережа України не менш велика. Охоплюючи всю
територію країни, вона робить можливим доставку вантажу в будь-яку точку призначення.
Реконструкція річкових судноплавних шляхів найближчим часом допоможе
річковому транспорту стати гідною альтернативою залізничному і автомобільному.
Особливо, якщо врахувати щорічне підвищення залізничних тарифів, знос рухомого складу і
руйнування автомобільних доріг. Найбільш вигідні для України транспортні ланцюги
Пан'європейський транспортний коридор VII та TEN-T поток. Країни, що входять до цих
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транспортних ланцюгів відображені у табл. 1 [1].
Таблиця 1
Зведена таблиця логістичних ланцюгів
Назва транспортного
потоку

Країни транспортного ланцюга

Пан'європейський
транспортний коридор VII

Австрія, Угорщина,
Молдова, Україна

Болгарія,

Румунія,

TEN-T поток

Польща, Румунія, Сербія, Угорщина,
Україна, Австрія, Німеччина, Нідерланди,
Швейцарія

Транспортний вузел
Відень - Братислав - Будапешт Белгород – Рені - Ізмаїл
Висла – Днепр – Дунай – Майн
- Рейн

Пан'європейський транспортний коридор VII проходить через територію Австрії,
Угорщини, Югославії, Болгарії, Румунії, Молдови та України. Його протяжність становить
1600 км, у тому числі по Україні - 70 км. У 2004 році введено першу чергу проекту з
відновлення глибоководного судноплавного ходу Дунай - Чорне море, яке дозволить
активізувати діяльність українських транспортних підприємств і збільшити вантажообіг на
українській ділянці.
Пріоритетами роботи портів Дунайського басейну є обслуговування вантажопотоків
сьомого (Крітського) міжнародного транспортного коридору. Має 2 вантажних порту (Ізмаїл
та Рені).
Ізмаїльський морський торговельний порт: може приймати морські вантажні судна
(в/п до 10 тис. тонн, осадкою до 7,2 м, шириною до 30 м, довжиною - 150 м) та річкові судна
(в/п до 5 тис. тонн, осіданням 2,7 -3,5 м, довжиною до 150м).
Ренійський морський торговельний порт: обробляє будь-які судна, осадка яких
дозволяє пройти Сулинський канал та Головний судноплавний хід «Дунай - Чорне море»
через гирлом Бистре, яке з'єднують Дунай з Чорним морем. Порт Рені оснащений
розгалуженою мережею залізничних колій, має великий парк перевантажувальної техніки і
вантажозахоплювальних пристоїв, що дозволяють перевантажувати вантажі вагою одного
місця до 250 тонн (мостовий кран змонтований для перевантаження ядерного палива).
Порт Рені - єдиний серед українських портів на Дунаї, має паромний комплекс, який
забезпечує обробку суден типу Ро-ро в річковому і морському напрямках.
У 2004 році введена перша черга проекту з відновлення глибоководного
судноплавного ходу Дунай - Чорне море і відновлено рух суден через канал. З метою захисту
гирла каналу і його морської частини від замулювання ведеться будівництво хвилезахисних
дамби на підхідний частини морської акваторії. Тривають днопоглиблювальні роботи другої
черги проекту з відновлення глибоководного судноплавного ходу. Проходить через
територію Австрії, Угорщини, Югославії, Болгарії, Румунії, Молдови та України. Його
протяжність становить 1600 км, у тому числі по Україні - 70 км. У 2004 році введено першу
чергу проекту з відновлення глибоководного судноплавного ходу Дунай - Чорне море, яке
дозволить активізувати діяльність українських транспортних підприємств і збільшити
вантажообіг на українській ділянці [1].
Модернізація річкової інфраструктури, збільшення річкового флоту та реалізація
спільних проектів (напр. Вісла – Буг - Дніпро) в рамках програми Транс'європейською
транспортної мережі TENT-T допоможуть Україні використовувати всі переваги свого
географічного положення.
З огляду на те, що вартість річкових перевезень нижче залізничних і автомобільних,
компанії, що реалізують свої товари в країнах Західної і Північної Європи, зможуть
скоротити свої логістичні витрати. Не меншою мірою заощадять ті компанії, які здійснюють
закупівлі в даних країнах.
У першу чергу, в Україні річковий транспорт буде цікавий експортерам зерна, ЗРС і
металів, які розташовані поблизу річкових портів. До таких експортерам належать:
«Нібулон», «Запоріжсталь», «Феррекспо», «Дніпроспецсталь», завод ім. Петровського, МК
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ім. Дзержинського та інші підприємства, розташовані поблизу річки. Деякі з них вже активно
користуються річковий логістикою, тим самим скорочуючи витрати на перевезення вантажів
(напр., «Нібулон» та «Запоріжсталь»). Необхідно підкреслити, що в Україні структура
вантажоперевезень за видами транспорту відрізняється від інших європейських країн Румунії та Німеччини - порівнянних з Україною за територією і володіють великими
судноплавними річками.
Якщо в цих країнах частка річкового транспорту є значною - 13-27%, то в Україні
вона складає всього 1%. Можливості такої великої артерії, як Дніпро, використовуються
далеко не в повному обсязі. Сьогодні це питання надзвичайно актуальне, враховуючи
незадовільний стан автодоріг в Україні.
На довгих відстанях витрати, пов'язані з перевалкою, значною мірою компенсуються
низькими транспортними витратами, які властиві залізниці, річковому і морському способам
переміщення. З усіх представлених на поточний момент видів транспорту, річковий не може
реалізувати свій потенціал і багато в чому через недостатні перевалочних потужностей.
Значну частку як експорту, так і імпорту, для України формують країни Європи, при
цьому велика частина руху продукції припадає на країни, розташовані на річках Дунай, Рейн
і Майн. На поточний момент обслуговуванням вантажного потоку між Україною та країнами
Єврозони займається залізничний і автомобільний транспорт.
Явними перевагами річкового транспорту України поки не користуються зважаючи
на високу ступінь зношеності флоту і підтримуючої інфраструктури.
Аналізуючи вибрані логістичні шляхи потрібно проаналізувати експорт та імпорт
товарів через територію України. На рис. 1 наведений вантажообіг (експорт та імпорт) країн,
що знаходяться в даних логістичних шляхах [2].
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Рис. 1. Експорт товарів за 2012-2014 рр. у млн. дол. США

Аналізуючи дані, наведені на рис. 1. можна побачити, що відбувається активний
обмін товарами між країнами Європи та Україною, що дає можливість вивозити з України
товари з більш низькими витратами. Аналізуючи тенденцію за три роки можна відмітити, що
найбільший рівень експорту в усі роки був до Польщі, менш активний рух товарів відбувався
з Німеччиною та Угорщиною. У 2014 році в кризовий рік для України скоротився експорт
товарів майже у всі країни окрім Нідерландів, Польщі та Румунії. У 2013 р., порівнюючи з
2012 р., експорт товарів виріс у Швейцарії, Угорщини, Румунії, Нідерландів, Молдови,
Болгарії, Австрії. Але є і такі країни, які знизили свій експорт, серед яких: Сербія. Польща та
Німеччина. За всі три роки постійне зростання експорту показали лише Нідерланди та
Румунія, в той час як Німеччина та Сербія мають тенденцію до спаду експорту товарів. На
рис. 2 показано обсяг імпорту товарів [2].
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Рис. 2. Імпорт товарів за 2012-2014 рр. у млн. дол. США

Дані, наведені на рис. 2 говорять про те, що набагато більше товарів Україна імпортує
з Німеччини, Польщі, Угорщини та Австрії. Аналізуючи діаграму по роках прослідковується
тенденція на зріст імпорту в Україну. Отже за період 2012-2013 рр. виріс імпорт товарів
Швейцарії, Угорщини, Сербії, Польщі, Болгарії та Австрії, але знизився імпорт товарів з
Румунії, Нідерландів, Німеччини та Молдови. В період 2013-2014 рр виріс імпорт товарів з
Угорщиною,та знизився з Швейцарією, Сербією, Румунією, Польщею, Нідерландів,
Німеччиною, Молдовою, Болгарією та Австрією. Загалом постійний ріст імпорту
спостерігається з Угорщиною. Постійний спад імпорту спостерігається з Румунією,
Нідерландами та Молдовою. Зниження рівня імпортних товарів є гарною тенденцією для
економіки України, бо чим менш імпортних товарів знаходиться у країні, тим більше товарів
вітчизняного виробника використовується, що є гарною тенденцією для національної
економіки.
Отже, країни з якими ми співпрацювали в розглянутих логістичних ланцюгах більше
імпортують продукцію в Україну, що є негативним показником для нашої держави. У 2014
р., порівняно з 2013 р., через нестабільну політичну й економічну ситуацію, скоротилися
обсяги як експорту так і імпорту, що мало негативний вплив на транзитний потенціал країни.
Але обсяги експорту та імпорту в країни-члени логістичних потоків дають змогу зрозуміти,
що Україні вкрай необхідна участь в них. Отже, участь у транспортних логістичних
ланцюгах дасть змогу більше експортувати та імпортувати товари на територію країн членів
транспортних коридорів. Таким чином, це дасть змогу країні підняти національну економіку,
збільшити рівень транзитних вантажів через територію України, вивести на новий рівень
річкові термінали та річкове судноплавство, та відкрити нові можливості перевезення
вантажів в межах країни. Розвиток логістичних потоків через територію регіонів України
можливо значно підвищити її транзитний потенціал, а значить й конкурентоспроможність
держави.
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Для ринкової економіки характерним є прагнення суб’єктів господарювання
забезпечити своє більш вагоме положення на ринку. В свою чергу, проявом посилення
вагомості є збільшення частки продукції на ринку, збільшення рівня доходів тощо. При
цьому одним з граничних варіантів реалізації даного принципу може стати досягнення
окремими суб’єктами господарювання свого монопольного положення на ринку.
Дослідженню питань формування дієвого конкурентного середовища та його
антимонопольно-конкурентного регулювання приділено увагу багатьма зарубіжними
авторами, серед яких виділяються В. Кіп Віскузі, Джон М. Вернон, Джозеф Е. Гаринґтон [1];
П. Самуэльсон, В. Нордхаус [2]; Кёстер У. [3]; Мескон М. Х., Альберт М., Хедоури Ф. [4] та
багато інших. Серед вітчизняних авторів дослідженню даних питань щодо аграрного ринку
та його складової  ринків молока та молочної продукції присвятили свої дослідження
Коваленко Ю. С. [5]; Козак О. А. [6]; Шубравська О. В. [7] та багато інших.
Для економіки в цілому і для її складової частини молокопродуктового підкомплексу
важливим є
підвищення ефективності функціонування, що досягається в межах
налагодження механізму антимонопольно-конкурентного регулювання (рис. 1). При цьому
слід відзначити цільову відмінність двох його частин. Механізм антимонопольного
регулювання спрямований на виправлення викривлень ринку в частині нівелювання
відхилень щодо надмірної концентрації. В свою чергу націленість механізму конкурентного
регулювання полягає в активізації дієвості конкурентного середовища. Обидві складові
механізму спрямовані на всі сфери молокопродуктового підкомплексу: виробництво молока,
виробництво молочних продуктів та реалізація молока і молочних продуктів.
Базовою умовою вдосконалення механізму антимонопольно-конкурентного
регулювання розвитку молокопродуктового підкомплексу є усвідомлення спрямованості
його антимонопольного механізму на усунення відхилень в процесі досягнення визначених
цілей розвитку. При цьому ефективне здійснення зазначеного вдосконалення може бути
забезпечене шляхом врахування специфіки здійснення антимонопольно-конкурентного
регулювання в процесі виконання функцій або етапів загального управління на
мікроекономічному або галузевому рівнях. Підвищення ефективності механізму
антимонопольно-конкурентного регулювання може бути забезпечено на основі узгодження
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його функцій з функціями галузевого управління. Вважаємо доцільним поділ загального
процесу управління на функції (етапи): планування, організації, аналізу та контролю,
регулювання, стимулювання (табл. 1).
Механізм антимонопольно-конкурентного регулювання
розвитку молокопродуктового підкомплексу
складові
Механізм антимонопольного регулювання

Механізм конкурентного регулювання
цілі

нівелювання відхилень (надмірної
концентрації) в процесі досягнення цілей
розвитку

активізація дієвості конкурентного
середовища

спрямованість

виробництво молока

виробництво молочних
продуктів

реалізація молока та
молочних продуктів

Рис. 1. Структурованість механізму антимонопольно-конкурентного регулювання
розвитку молокопродуктового підкомплексу

Специфіка функціонального прояву використання механізму антимонопольноконкурентного регулювання на етапі планування полягає у завчасному обґрунтуванні заходів
по ключових викривленнях у функціонуванні ринкового середовища галузі. При цьому
зазначені викривлення можуть бути результатом прояву монополізму й порушення
конкурентних умов діяльності суб’єктів господарювання.
Акцент змістовної складової реалізації механізму на етапі організації полягає у здійсненні
організаційних заходів щодо оцінки стану монополізованості ринку або викривлення його
конкурентного середовища та заходів щодо безпосереднього регулювання. Суть діяльності
на етапі аналізу полягає в оцінці результатів реалізації регулюючих заходів щодо
виправлення відхилень в функціонуванні конкурентного середовища. Реалізація обраного
для впровадження заходу регулювання може не забезпечити досягнення цілі щодо
налагодження дієвості функціонування конкурентного середовища як основи виконання
суспільних функцій молокопродуктового підкомплексу. В цьому випадку на етапі
регулювання в даній підсистемі управління здійснюється вибір іншого заходу регулювання
відхилення або параметру попередньо задіяного регулюючого заходу. А на етапі
стимулювання підвищення заінтересованості суб’єктів господарювання галузі в підтриманні
конкурентних умов функціонування галузі та участі в заходах регулювання (табл. 1).
Аналіз особливостей взаємозв’язку між загальними функціями управління та
функціями механізму антимонопольно-конкурентного регулювання в молокопродуктовому
підкомплексі вказав на його спрямованість щодо досягнення загальних цілей управління. В
зв’язку з цим посилення взаємозв’язку між зазначеними функціями можливе на основі
підпорядкування функцій даного механізму загальногалузевим функціям управління.
В процесі здійснення реформ в економіці України та в молокопродуктовому
підкомплексі необхідним є забезпечення дієвості механізму антимонопольно-конкурентного
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регулювання та спрямування його на розв’язання важливих галузевих завдань:
Таблиця 1
Посилення взаємозв’язку функцій управління та антимонопольно-конкурентного
регулювання в молокопродуктовому підкомплексі
Назва
функції управління

Планування

Організація

Аналіз та контроль

Регулювання

Стимулювання

Суть функції
антимонопольно-конкурентного
загального управління
регулювання
Відповідно
визначених
цілей Планування
моніторингу
рівня
планування обсягів випуску продукції монополізованості ринку та дієвості
та необхідних для цього факторів функціонування
конкурентного
виробництва  праці, землі та капіталу. середовища в галузі: визначення ключових
строків
та
періодичності
Узагальнено
відображається
у питань,
плануванні
обсягів:
попиту
та моніторингу.
можливих
викривлень
пропозиції, рівня насиченості ринку, Узагальнення
обсягами експорту та імпорту молока та функціонування ринку та планування
заходів
антимонопольно-конкурентного
молочної продукції
регулювання по можливим відхиленням.
Здійснення
безпосередніх Здійснення організаційних заходів щодо
організаційних заходів щодо реалізації безпосереднього проведення моніторингу
сформованих планових завдань
монополізованості
ринку,
дієвості
конкурентного середовища та застосування
попередньо
обґрунтованих
заходів
регулювання
по
відхиленнях
конкурентного середовища, що фактично
проявились у виробництві
Проведення заходів з аналізу та Проведення заходів з аналізу та контролю
контролю за процесом та результатами за процесом та результатами реалізації
реалізації запланованих завдань
регулюючих
заходів
з
питань
антимонопольно-конкурентного
регулювання
Здійснення регулювання в випадку Внесення
корегування
в
випадку
відхилень в процесі реалізації заходів
відсутності очікуваного ефекту в процесі
застосування регулюючих заходів з
антимонопольно-конкурентного
регулювання
Обґрунтування та впровадження заходів Застосування заходів (наприклад, в межах
щодо стимулювання участі суб’єктів політики поблажливості) по стимулюванню
господарювання молокопродуктового виробників щодо розкриття своєї участі в
підкомплексу у програмних заходах антиконкурентних діях
для досягнення визначених цілей
галузевого розвитку

1) визначення параметрів функціонування галузі, на основі оцінки обсягу внутрішнього
попиту по молоку та різних видах молочної продукції, та обсягів задоволення попиту за
рахунок вітчизняного виробництва та імпорту; 2) визначення інструментів моніторингу
стану монополізованості ринків молока та молочної продукції; 3) визначення класів станів
монополізованості ринків молока та молочної продукції; 4) визначення механізмів
регулювання стану монополізму та викривлень
дієвості галузевого конкурентного
середовища підкомплексу по кожному визначеному класу стану окремого ринку.
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ТЕНДЕНЦІЇ РОЗВИТКУ ПІДПРИЄМСТВ ХАРЧОВОЇ ПРОМИСЛОВОСТІ НА
ІННОВАЦІЙНІЙ ОСНОВІ
The article analyzed the innovation of the food industry, and the food industry and its industry are considered
under the Nomenclature of Activities European Community (NACE).
Key words: Food Industry, innovation, innovation activities
У статті проведено аналіз інноваційної діяльності підприємств харчової промисловості, при цьому
харчова промисловість і її галузі розглядаються згідно класифікації видів економічної діяльності (КВЕД).
Ключові слова: харчова промисловість, інновації, інноваційна діяльність

Головною особливістю сучасного економічного розвитку стала його інноваційна
спрямованість, пов’язана з впровадженням нововведень у різні сектори економіки. Для
української економіки саме інновації та інноваційний розвиток є тією рушійною силою, яка
здатна забезпечити подолання розриву з розвинутими країнами, підвищення
конкурентоспроможності національної економіки.
У відповідності з Глобальним інноваційним індексом (The Global Innovation Index)
2014 року, опублікованим Корнельським університетом, школою бізнесу INSEAD і
Всесвітньою організацією інтелектуальної власності, Україна посіла 63-тє місце із 143 країн
з усіх регіонів світу, отримавши 36,26 бала (максимальне значення 64,78), що є
максимальним значенням для нашої країни за останні чотири роки. На основі Глобального
інноваційного індексу аналітиками було розподілено країни на три сегменти: лідери, учні та
нерозвинені країни. Україна опинилася ближче до сегменту «учні», тобто наша країна
рухається вперед на шляху до інноваційного лідерства [1].
Потрібно відмітити ефективність інноваційної політики України, що дозволило нашій
країні у черговому рейтингу Bloomberg (The Bloomberg Innovation Index) увійти в ТОП-50
найбільш інноваційних країн світу, так у 2014 року вона посіла 33-тє місце [2].
Все вищесказане позитивно впливає на формування глибокого розуміння, що
майбутній розквіт у глобальному світі визначається центральною роллю інновацій у
розвитку усіх галузей промисловості, у тому числі і харчової.
Харчова промисловість одна з галузей вітчизняної промисловості, що розвивається
найбільш динамічно. Це, звичайно, в першу чергу пов’язане із великим попитом на
продукцію, яка виробляється. Саме ця галузь із найменшими втратами пережила кризовий
період і з початку 2010 року поступово нарощує обсяги виробництва. За різними оцінками
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продукція харчової промисловості на сьогодні складає більше 15 % усієї промислової
продукції, яка виробляється на території України.
Харчова промисловість має бути для України двигуном, який зможе забезпечити
суттєве зростання такого важливого показника розвитку економіки, як ВВП, і допомогти
посісти одну з провідних позицій на світовому ринку продуктів харчування. Найбільший
внесок у приріст ВВП України у 2013 році вкладала харчова та переробна промисловість (26
%). Така ситуація є незмінною з 2001 року. Частка ВВП для харчової та переробної
промисловості за останні 12 років не зазнавала великих змін (відхилення від середнього
значення не перевищувало 5 %).
Для детального дослідження інноваційної діяльності підприємств харчової
промисловості і визначення її місця у промисловості в цілому була використана методика
розрахунку «рейтингу за показником», згідно з якою розраховувалось середнє значення
показника:
n

xij 

x
j 1

n

ij

.

(1)

Рейтинг галузей промисловості (згідно класифікатора КВЕД) розраховувався за
показниками: кількість підприємств, що займались інноваційною діяльністю (показник 1), обсяг
витрат на інновації (показник 2), обсяг реалізованої інноваційної продукції, за період 2007 – 2013
рр. (показник 3). У табл. 1 представлені результати розрахунків за 2013 р. (складено за [3]).
Таблиця 1
Рейтингове оцінювання інноваційної діяльності промислових підприємств за 2013 рік
Галузь
промисловості
(код КВЕД)

Промисловість
Добувна промисловість (C)
Переробна промисловість (D)
Вир-во харчових продук.,
напоїв (DA 15)
Вир-во м’ясних продуктів
(DA 15.1)
Вир-во рибн. продуктів (DA
15.2)
Перероб. та консервування
овочів та фруктів (DA 15.3)
Вир-во олії та тваринних
жирів (DA 15.4)
Вир-во молочних продуктів
та морозива (DA 15.5)
Вир-во продуктів бор.круп’яної пром., крохмалю та
крохм. продуктів (DA 15.6)
Вир-во готових кормів для
тварин (DA 15.7)
Виробництво ін. харч.
продуктів (DA 15.8)
Виробництво напоїв (DA 15.9)
Вир-во та розпод. електроен.,
газу та води (E)

показник 1
у%
Рейтинг за
до заг. показником 1
кіль-ті
місобстеж.
бал
це
під-в
17,4
7,5 0,08
3
18,6 2,70
1
18,6

Рік
показник 2

показник 3
у%
у
%
Рейтинг за
Рейтинг за
до заг. показником 2 до заг. показником 3
кіль-ті
кіль-ті
міс- обстеж.
місобстеж.
бал
бал
це
це
під-в
під-в
31,8
3,3
> 100 0,17
3
0,1 0,01
3
22,4 2,11
1
4,8 2,99
1
33,7

2,6

14,1

1,01

4

25,0

0,51

5

0,7

0,42

4

11,3

0,19

7

37,0

0,03

7

0,3

0,02

8

20,2

0,47

6

5,1

0,09

6

1,9

0,35

5

21,8

0,47

6

> 100

3,66

2

0,5

0,16

7

24,7

1,27

3

24,9

2,24

3

3,3

1,86

3

12,8

0,65

5

> 100

1,14

5

1,5

0,21

6

6,1

0,13

8

24,3

0,00

8

0

0,00

9

20,3

3,17

1

51,6

4,92

1

2,6

1,97

2

23,9

1,62

2

10,6

2,06

4

5,8

4,01

1

13,3

0,22

2

> 100

0,73

2

0

0,02

2
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Згідно з розрахованими даними рейтинг за показниками 1, 2, 3 загалом по
промисловості залишався майже незмінним, так за показником 1: на першому місці секція D
«Переробна промисловість» (середній бал 2,74, питома вага у промисловості – 85 %), зі
значним відривом на другому – секція Е «Виробництво та розподілення електроенергії газу
та води» (середній бал 0,19, питома вага у промисловості – 9 %), на третьому – секція С
«Добувна промисловість» (середній бал 0,08, питома вага у промисловості – 6 %); за
показниками 2, 3 (крім 2011 р. (показник 2), 2011 – 2013 рр. (показник 3), у яких тенденція
була така ж, як і за показником 1): на першому місці секція D «Переробна промисловість»
(середні бали 2,38 і 2,97 відповідно), зі значним відривом на другому – секція С «Добувна
промисловість» (середній бал 0,13 і 0,03), на третьому – секція Е «Виробництво та
розподілення електроенергії газу та води» (середній бал 0,03 і 0,01).
У промисловості 85 % обстежених підприємств складають підприємства переробної
промисловості, у якій майже 28 % – підприємства харчової промисловості. Починаючи із
2009 р. частка підприємств переробної промисловості, що займалися інноваційною
діяльністю постійно зростала і у 2013 році становила майже 20 %, але із них не менше
четвертої частини за весь період становили підприємства харчової промисловості.
Цікавим є те, що рейтингові оцінки перших чотирьох місць за показником 1 у
харчовій промисловості за весь період 2007 – 2013 рр. не змінювались: перше місце
належить групі виробництво інших харчових продуктів (слід звичайно пам’ятати, що це
сумарний показник), друге – виробництво напоїв, третє – виробництво молочних продуктів
та морозива, четверте – виробництво м’ясних продуктів. Останні місця за цим показником у
рейтингу займають групи виробництво рибних продуктів, виробництво готових кормів
для тварин.
За показниками 2 і 3 така незмінна тенденція не зберігалась. Так, за показником
2, перше місце за досліджуваний період (крім 2010 р.) займала група виробництво
інших харчових продуктів, у 2010 р. – виробництво напоїв; друге – у 2007 р.
виробництво рибних продуктів, у 2008 р. – виробництво напоїв, у 2009, 2011 рр. –
виробництво молочних продуктів та морозива, у 2010 р. – виробництво інших харчових
продуктів, у 2013 р. – виробництво олії та тваринних жирів; третє – у 2007, 2009, 2011
рр. – виробництво напоїв, у 2008, 2012, 2013 рр. – виробництво молочних продуктів та
морозива, у 2010 р. – переробка та консервування овочів і фруктів. Останнє місце
займала у 2007, 2012, 2013 рр. група виробництво готових кормів для тварин, у 20082011 рр. – виробництво рибних продуктів.
За показником 3 перше місце займала у 2007, 2010-2013 рр. група виробництво
напоїв, у 2008-2009 рр. – виробництво інших харчових продуктів; друге – у 2007, 2010
рр. – виробництво молочних продуктів та морозива, у 2008 – 2009 рр. – виробництво
напоїв, у 2011 р. – виробництво готових кормів для тварин, 2013 р. – виробництво
інших харчових продуктів; третє – у 2007, 2011 рр. – виробництво інших харчових
продуктів, у 2008, 2011-2013 р. – виробництво молочних продуктів та морозива, у 2009
р. – виробництво готових кормів для тварин. Останнє місце займала у 2007, 2012, 2013
рр. група виробництво готових кормів для тварин, у 2008-2009, 2011 рр. – виробництво
продуктів борошно-круп’яної промисловості, крохмалю та крохмальних продуктів, у
2010, 2012, 2013 рр. – виробництво рибних продуктів.
Таким чином, як показали результати рейтингового оцінювання тенденції інноваційного
розвитку для промисловості у цілому і харчової зокрема за досліджуваними показниками
досить схожі. Потрібно відмітити, що збільшення кількості інноваційно-активних
підприємств, не впливає на обсяг реалізованої інноваційної продукції. Інноваційне
оновлення промисловості України в першу чергу обмежене можливостями фінансування.
Дослідження питання фінансування інновацій на підприємствах харчової промисловості,
показало, що воно здійснювалося в основному за рахунок власних коштів, що і є основною
причиною недостатнього рівня інноваційної активності підприємств галузі.
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ВИКОРИСТАННЯ ЗАРУБІЖНОГО ДОСВІДУ ДЛЯ РЕФОРМУВАННЯ СИСТЕМИ
МІСЦЕВОГО САМОВРЯДУВАННЯ В УКРАЇНІ
The approaches for implementation of administrative and territorial reform in Ukraine are considered in the
article. It has been determined that the current system of administrative and territorial structure is an obstacle for
further decentralization and democratic governance. The reforming of the administrative and territorial division and
local government can not be separated in time. It has been also substantiated that solving the issues of financial
security budgets of local governments should begin with the consolidation of rural territory, enabling to take into
account all the peculiarities of rural areas for more successful and effective implementation of administrative and
territorial reform.
Keywords: reform, administrative and territorial reform, municipalities, communes, hromad, local government
У статті узагальнено досвід окремих розвинених країн Європи щодо реформування системи місцевого
самоврядування, спрямованого на розвиток територіальних громад, виокремленні найважливіші завдання цих
реформ та базовий принцип, що використовувався для формування повноважень місцевого самоврядування
більшості європейських країн, проаналізовано компетенції органів місцевого самоврядування базового рівня.
Враховуючи зарубіжний досвід та Концепцію реформи місцевого самоврядування та територіальної організації
влади в Україні була скомпонована структурна схема компетенцій територіальних громад усіх рівнів.
Ключові слова: реформа, адміністративно-територіальна реформа, муніципалітети, комуни,
громада, місцеве самоврядування

Однією з пріоритетних реформ, що відображена у стратегії сталого розвитку
«Україна-2020», яка необхідна для ефективного впровадження інших програм та реформ, є
децентралізація та трансформація системи державного управління. Основна мета реформи
державного управління – побудова прозорої системи державного управління, створення
професійного інституту державної служби, забезпечення її ефективності. Мета політики у
сфері децентралізації – відхід від централізованої моделі управління в державі, забезпечення
спроможності місцевого самоврядування та побудова ефективної системи територіальної
організації влади в Україні, реалізація у повній мірі положень та принципів Європейської
хартії місцевого самоврядування. Необхідність впровадження цієї реформи в Україні
викликало великий супротив та критику як серед науковців так і серед державних
службовців та політиків.
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Саме тому метою нашого дослідження є вивчення досвіду реформування системи
місцевого самоврядування у розвинених країнах та можливості його використання для
розробки і, особливо, реалізації реформи державного управління в Україні.
Необхідно відмітити, що основним елементом місцевого самоврядування в Україні є
територіальна громада і саме від її дієвості та здатності вирішувати питання місцевого
значення залежить загальний розвиток держави. Однак, закріплене в Конституції України
право жителів сіл, селищ або міст самостійно вирішувати ці питання у більшості
територіальних громад залишається нереалізованим, так як вони надто подрібнені,
практично не мають власних фінансових коштів, відбувається відтік молоді, фахівців та
загальне старіння населення. Так, и як свідчать дані [2] із існуючих в Україні територіальних
громад понад половина – чисельністю менше 3000 осіб. Такі громади не мають бюджетних
установ, комунальних підприємств, пожежних частин тощо. Лише 30 % територіальних
громад в Україні фінансово самодостатні, а 70 % - дотуються із державного бюджету.
Ієрархічна структура суб’єктів місцевого самоврядування в Україні представлено на рис.1. І
саме тому досвід європейських держав
в частині оптимізації адміністративнотериторіального устрою є досить корисним для України.
Окремі країни Європи уже пройшли через низку реформ у їх територіальному устрої з
метою побудови дієвої системи організації влади. До прикладу, за період з 1945 по 2003
роки загальна кількість муніципалітетів скоротилась: у Данії – на 80 %, Великій Британії –
76 %, Німеччині – 67 %, Австрії – 42 %, Норвегії – 41 %, Нідерландах – 6 %. Найбільше
проблем з оптимізацією кількості адміністративних об’єктів управління (комун) було у
Франції. Однак за розглянутий раніше період там пройшла такі зміни: 36000 комун на
початку періоду трансформовані у 14 регіонів метрополій, 120 агломерацій та 2033
об’єднань комун у кінці періоду [3; 4].
РІВЕНЬ РЕГІОНУ
– 24 області; – Автономна республіка Крим; – міста Київ та Севастополь
РІВЕНЬ РАЙОНУ
490 районів
РІВЕНЬ ТЕРИТОРІАЛЬНИХ ГРОМАД
458 міських рад:
– 45,40 % – частка сільських
територіальних громад з населенням
1000–3000 жителів;
– 35,80 % – частка сільських
територіальних громад з населенням
500–1000 жителів;
– 10,90 % – частка сільських
територіальних громад з населенням
менше 500 жителів

– 50 % – частка сільських
територіальних громад дотаційність
яких становить менше 70 %;
– 46 % – частка сільських
територіальних громад дотаційність
яких становить 70–90 %;
– 4 % – частка сільських територіальних
громад дотаційність яких становить
90 %

Рис. 1. Ієрархічна структура суб’єктів місцевого самоврядування в Україні

Як свідчить досвід демократичних розвинутих країн, реформування у сфері місцевого
самоврядування, перш за все, спрямоване на розвиток територіальних громад і може дати
потужний поштовх для розвитку держави та суспільства в цілому. Цікавим для України
може бути досвід побудови принципово нової системи влади у пострадянських державах,
особливо у Польщі, де була запроваджена та успішно реалізована широкомасштабна
адміністративна реформа. Відомий польський публіцист С. Братковський писав: «Місцеве
самоврядування, надаючи самостійність змінам, вивільнило динамізм та енергію, якої ніхто
не сподівався. Малі містечка тепер чисті й освітлені, змінювали свій вигляд з місяця в
місяць; уже за рік Польща стала іншою країною» [1, с. 6].
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В основі розбудови систем місцевого самоврядування європейських держав лежить їх
адміністративно-територіальний устрій, який є важливою складовою організації держави.
Метою такого поділу слугувало створення умов для формування ефективної системи
публічної адміністрації, що враховує географічні, демографічні, економічні, соціальні,
культурні та інших особливості територіальних одиниць.
КОМПЕТЕНЦІЇ РЕГІОНУ
Транспортна
інфраструктура
регіонального
значення

Планування
регіонального
розвитку

Утримання об’єктів
спільної власності
територіальних
громад регіону

Охорона
здоров’я
(третинний
рівень)

Спеціалізована
середня освіта

Розвиток
культури,
спорту

КОМПЕТЕНЦІЇ РАЙОНУ
Виховання та
навчання дітей у
школах-інтернатах

Забезпечення надання
вторинної медичної
допомоги (госпітальні
округи)

Утримання об’єктів
спільної власності
територіальних громад
району

Транспортна
інфраструктура
районного значення

КОМПЕТЕНЦІЇ ГРОМАДИ

ЖитловоРозвиток та
комунальні
утримання
послуги,
місцевої
утримання інфраструктури
об’єктів
комунальної
власності

Швидка
медична
допомога,
первинна
охорона
здоров’я

Пасажирські
перевезення
на території
громади

Муніципальна
Дошкільна,
Місцевий
поліція (варта) початкова,середня та економічний
позашкільна освіта
розвиток

Планування
розвитку
території
громади

Соціальна
допомога

Забудова
території

Благоустрій
території

Культура
та спорт

Рис. 2. Структурна схема компетенцій територіальних громад усіх рівнів

Правове регулювання функцій та повноважень місцевого самоврядування більшості
європейських країн базується на принципі субсидіарності, що передбачає рішення з
відповідних питань приймати на тому рівні, на якому вони виникають, а соціальні послуги
надавати органами управлінського рівня, що найбільш наближені до їх споживача. Аналіз
компетенцій органів місцевого самоврядування базового рівня в окремих країнах Європи
показав, що найчастіше такими є: забезпечення надання соціальних послуг, регулювання
місцевої системи охорони здоров’я, соціальний захист, місцеве територіальне планування,
підтримка інфраструктури доріг місцевого значення, управління системами водопостачання,
каналізації, енергопостачання, запобігання забрудненню довкілля, благоустрій, культура і
спорт, освіта, житлове будівництво, ведення статистичної діяльності, забезпечення
економічного розвитку, управління комунальною власністю, а також місцеві податки та
збори [4].
Аналізуючи проведені реформ місцевого самоврядування у більшості європейських
країн можна стверджувати, що їх найважливішими завданнями є такі: надання більш якісних
послуг громадянам; підвищення результативності функціонування органів державної влади
та органів місцевого самоврядування; наближення послуг до їх споживачів; активніше
167

залучати громадян до прийняття рішень; розвиток ресурсної бази органів місцевого
самоврядування; консолідація бюджетної політики.
Вищенаведений досвід європейських держав з реформування місцевого
самоврядування є дуже корисним для України, зважаючи на те, що в квітні 2014 року
Урядом затверджено Концепцію реформи місцевого самоврядування та територіальної
організації влади в Україні, у відповідності до якої має бути побудована проста та логічна
система місцевого самоврядування з визначеними компетенціями територіальних громад
усіх рівнів (рис.2), що здатна забезпечити нормальне та комфортне життя українських
громадян.
Таким чином, у дослідженні нами було зроблено: узагальнено досвід окремих
розвинених країн Європи реформування системи місцевого самоврядування, що було
спрямоване на розвиток територіальних громад; виокремленні найважливіші завдання цих
реформ та базовий принцип, що використовувався для формування повноважень місцевого
самоврядування більшості європейських країн; проаналізовано компетенції органів
місцевого самоврядування базового рівня. Враховуючи зарубіжний досвід та Концепцію
реформи місцевого самоврядування та територіальної організації влади в Україні була
скомпонована структурна схема компетенцій територіальних громад усіх рівнів.
Впровадження реформи місцевого самоврядування в Україні може дати потужний поштовх
для розвитку держави та суспільства в цілому
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APPROACH TO THE PROCESS OF INCUBATION AND CLUSTERING OF
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ПІДХОДИ ДО ПРОЦЕСІВ ІНКУБАЦІЇ ТА КЛАСТЕРИЗАЦІЇ БІЗНЕСУ В РЕГІОНІ
The article describes two basic approaches to the formation of cluster initiatives, classification and
characterization of their combined factors determine the period of development of the forms of incubation businesses as
an instrument of activities of cluster initiatives, presents the author's approach to the definition of the clustering of the
regional economy through the creation of business incubators of innovation and educational type, defined a theoretical
model of innovative-educational university business incubator with the participants, their positive socio-economic
impacts.
Keywords: clusters, business incubator, innovation, education, economy
У статті викладено два основні підходи до формування кластерних ініціатив, класифікація та
характеристика їх об’єднаних факторів, визначені періоди розвитку форм інкубації бізнесу як інструменту
діяльності кластерних ініціатив, представлено авторський підхід до визначення процесу кластеризації
регіональної економіки шляхом створення бізнес-інкубаторів інноваційно-освітнього типу, визначено
теоретичну модель інноваційно-освітнього бізнес-інкубатору вищого навчального закладу з учасниками, їх
позитивні соціально-економічні наслідки.
Ключові слова: кластери, бізнес-інкубатор, інновації, освіта, економіка
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Постановка проблеми. Питанням розвитку та особливостей процесів кластеризації
як у теоретичному плані, так і у прикладних аспектах приділяється певна увага, таким чином
можна вважати що цей напрямок розвитку регіональної менеджменту є досить актуальним.
Відповідно виникає необхідність теоретичного обґрунтування та практичної розробки
ефективної моделі інноваційно-освітнього бізнес-інкубатору на базі вищого навчального
закладу (ВНЗ) що в свою чергу буде приносити економічні ефекти та соціально-корисні
результати розвитку і функціонування національного та регіонального бізнес-середовищ,
активізувати процеси кластеризації економіки.
Аналіз останніх досліджень та публікацій. Розвитком процесів кластеризації
займались вчені – М. Портер, В. Прайс, В. Фельдман, М.Енрайт, Н.Шелюбська, В.Демченко
та ін. Розвиток регіональних процесів втілення кластерних ініціатив визначили вчені Г.
Андрощук, В. Захарченко, І. Журба, Р.Манн, С. Соколенко, О.Фінагіна та ін. Питання якості
освіти та її проблеми у різних її вимірах дослідили В.Андрущенко, О. Кратт, В.Кремень, О.
Локшина, та ін. Основи впливу діяльності ВНЗ на процес інноваційного розвитку регіонів
визначили у своїх працях Н. Анісцина, І.Краковецька, Н. Телегіна.
Виділення не вирішених раніше частин загальної проблеми. Аналіз
досліджуваних робіт показує, що питання розвитку процесів кластеризації шляхом
впровадження інкубації бізнесу за участю ВНЗ, як потужного інноваційно-освітнього
інструменту в формуванні та стимулюванні регіональної економіки не розкрито повністю.
Досвід в Україні подібних процесів поки що недостатній та потребує ретельного
дослідження та розробки їх новітніх моделей організації та впровадження.
Мета статті. Головною метою цієї роботи є розробка рекомендацій щодо створення
та розвитку процесів кластеризації та інкубування бізнесу за участю ВНЗ з приводу
підвищення ефективності процесів бізнес-інкубування в Україні та отримання позитивних
зрушень в регіонах.
Виклад основного матеріалу. Новітні знання та підходи до удосконалення розвитку
регіонів активно поширюються та забезпечують управлінський прогрес. Особливе місце в
таких змінах займає дослідження процесів кластеризації. Це новітні можливості
стимулювання регіональних утворень України з питань удосконалення конкурентного
середовища, формування ефективних ринків, забезпечення просування стандартів
інформаційного суспільства та інформаційної економіки [1].
Регіональні підходи до інкубації бізнесу рекомендуємо поєднувати з визначенням
учасників процесів та моделей їх взаємодії:
1. Бізнес інкубування за рахунок державної підтримки (національні);
2. Бізнес інкубування за рахунок регіональної підтримки (в регіонах);
3. Бізнес інкубування змішаного типу (національні та регіональні);
4. Бізнес інкубування за участю освітніх установ (ВНЗ III-IV рівнів акредитації);
5. Міжнародні фонди (різні країни світу).
Автором визначені періоди розвитку форм інкубації бізнесу як інструменту діяльності
в системі регіонального менеджменту (табл.1)
Таблиця 1
Періодизація розвитку форм інкубації бізнесу
№
1.
2.
3.

Період розвитку
1991-2000 рр.
2000-2010 рр.
З 2010 р.

Форми інкубації бізнесу
Політика підтримки малого та середнього бізнесу
Торгівельно-промислові палати, бізнес-інкубатори та центри
Мережева організація інкубування та перехід на процеси
кластеризації

масової

Перший етап 1991-2000 рр. обумовлює себе формуванням законодавчої бази
функціонування суб'єктів малого та середнього бізнесу, його державна підтримка з початком
ринкових перетворень.
Другий етап 2000-2010 рр. визначається створенням торгівельно-промислових палат,
бізнес-інкубаторів та центрів, їх взаємодію в ринкових просторах (регіональних та
міжнаціональних), використанням прав інтелектуальної власності, глобалізацію економіки та
169

використанні науково-технічного прогресу сучасності (мережа Інтернет, інформатизація,
імпортно-експорті операції, крос-культурний менеджмент різних країн світу та ін.)
Третій етап з 2010 р. характеризується використанням передового досвіду кластерних
підходів розвинених країн світу, ефективною взаємодією суб’єктів-учасників та їх позитивні
наслідки функціонування, що в свою чергу направляють вектор розвитку регіональної та
національної економік в цілому з використанням розвитку форм інкубації бізнесу.
Підприємницька
ідея

Організація
кластеру

Інкубація
підприємницької ідеї

Кластерна
ініціатива

Бізнес-інкубація

Процес
кластеризації

Рис.1. Процес кластеризації регіональної економіки шляхом створення бізнесінкубаторів інноваційно-освітнього типу

Автор наводить власні визначення наведених етапів створення процесів кластеризації
шляхом інкубування бізнесу:
підприємницька ідея – це виявлений фізичною-особою підприємцем або майбутнім
підприємцем інтерес або задум з приводу створення нових видів послуг чи виробництва
товарів (нових чи модифікованих) на основі інноваційно-освітніх розробок;
інкубація підприємницької ідеї – процес в якому інтерес або задум з приводу
створення нових видів послуг чи виробництва товарів форматується в методології та
практичні заходи прийняття рішень шляхом стимулювання напрямку рекомбінації думок
розробника;
бізнес-інкубація – процес діяльності пов'язаний з реалізацією підприємницької ідеї та
розробки оптимальної стратегії її розвитку, що включає в себе матеріальні та нематеріальні
ресурси фізичної-особи підприємця або майбутнього підприємця (перенесення ідеї з
активної свідомості в підсвідомість з метою розвитку декількох напрямків прийняття
рішень);
процес кластеризації – реальне прийняття рішень та їх реалізація з залученням
різноманітних суб’єктів господарської діяльності з метою спільної реалізації кластерної
ініціативи: фахівців (менторів, коуч-менеджерів), адміністрації ВНЗ, представників бізнесу
та органів державної влади (місцевої чи обласної адміністрацій);
кластерна ініціатива – прояв самостійних бажань участі в кластерному процесі з
приводу реалізації підприємницької ідеї на практиці з корисними (соціально-економічними,
правовими та політичними) результатами для усіх суб’єктів діяльності;
організація кластеру – створення структури кластеру за участю інкубування бізнесу
інноваційно-освітнього типу та розроблення нормативно-правової бази, посадових
інструкцій та інших зобов’язань та функцій з приводу втілення підприємницької ідеї.
Визначення oб’єктів дiяльнoстi, прioритетних цiлей ствoрення, прoфiлю діяльності та
oснoвних функцій бізнес-інкубатору полягає у використанні ключових показників головних
груп споживачів, їх взаємодії між собою.
Процеси кластризації, з погляду теоретичного та методологічного аналізу, слід
розглядати як новітні можливості в розвитку культури, інститутів довіри, системи
суспільних дій у відтворенні ринкових відносин на рівні найкращих прикладів. Це нова
продуктивна сила бізнесу та науки, самостійний чинник виробництва, управлінський ресурс
прогресу, сучасне середовище формування соціокультурних зв’язків [2].
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У світовій практиці виділено два основні підходи до формування кластерних
ініціатив, що наведено на рис. 2.
КЛАСИЧНИЙ
ЛІБЕРАЛЬНИЙ
(АНГЛОСАКСОНСЬКИЙ)
ПІДХІД

КЛАСТЕРНА
ІНІЦІАТИВА

запропонований у 8090-і рр. 20 століття
М.Портером (США)

ЄВРОПЕЙСЬКИЙ ПІДХІД
(«ПОЛЮСИ
КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОСТІ»)

розвивається з 20002005 рр.
(країни Європи)
заснований на партнерстві бізнесу,
центральної та місцевої влади
(досягнення «полюсу
конкурентоспроможності»
світового рівня, що виражається в
наданні різних форм державної
підтримки)

ґрунтується на самоорганізації
економічних агентів у рамках
механізмів «вільного ринку»
(механізм не передбачає прямого
втручання або підтримки з боку
держави)

Рис. 2. Основні підходи до формування кластерних ініціатив та їх головні ознаки
створення
Розроблено та доповнено на основі [3,4]

Таблиця 2
Кластерні ініціативи, класифікація та характеристика їх об’єднаних факторів
Фактор
Утворення
об'єднаного
робочої сили

ринку

Спеціалізація
постачальника
Вільне переміщення
знань
Підприємницька
діяльність
Інновація
Культура і взаємодія
Попит

Характерні риси та найбільш поширені
форми впровадження
Створення ринку праці для фахівців, що володіють специфічними знаннями, є головною
перевагою концентрації фірм в певній місцевості (для такого персоналу це велика перевага,
тому що кількість можливих роботодавців велика та вона знижує ризик залишитися без роботи
через призупинення виробництва або банкрутства фірми, і створює додаткові можливості
просування по службі).
Фірми-клієнти, що входять у кластер, виграють від швидкого доступу до широкого спектра
послуг. Постачальникам надається користь від близько розташованого ринку для збуту своєї
продукції.
Глибоке розуміння функціонування галузі промисловості залежить від концентрації великої
кількості людей, що працюють над схожими економічними проблемами.
Підприємницька діяльність, як правило, будується на наявності місцевих зв'язків і необхідної
бізнес-інформації. Підприємці відіграють важливу роль у створенні та впровадженні нових
ідей. (на кластер значний вплив робить географічне розташування підприємців і місце
створення нових фірм).
Нововведення в галузі техніки, технології, організації праці та управління, засноване на
використанні досягнень науки і передового досвіду (вкладення коштів в економіку, що
забезпечує зміну техніки та технології) [5].
Cоціальні відносини між економічними суб'єктами в рамках кластерних ініціатив.
Споживчий попит відіграє важливу роль у формуванні та створенні кластерів, де істотний
фактор – залежність від попереднього досвіду розвитку. Ця залежність має серйозне значенння
для розуміння кластерів і можливостей економічного розвитку (вона передбачає, що навіть
дрібна, по суті випадкова, подія може відіграти важливу роль у формуванні кластерів у певній
місцевості; у силу швидкої трансформації ринкового середовища буває неможливо
передбачити, де відбудеться групування промислових структур, тобто формування кластера;
промислові кластери,що сформувалися раніше, закріплюються в даному регіоні;
передбачається, що майбутні можливості для розвитку економіки регіону формуються з
існуючих шляхом розширення або якої-небудь нової комбінації наявних спеціалізацій регіону.

Досліджено та доповнено на основі [2, С.218-219].
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Підтримка Європейського підходу надається в рамках реалізації стратегій розвитку
конкретних територій. Уже з даного опису видно, що реальний кластер відрізняється від
аналітичного конгломерату територіально близьких підприємств та організацій. Такий
конгломерат («аналітичний прото-кластер») може стати реальним кластером за наступних
умов:
– наявність відповідних інфраструктур;
– наявність оформленої організаційно-комунікативної структури, що виконує (само)
управлінські функції і забезпечує формування інноваційної спільноти як суб'єкта розвитку
території, діючого в партнерстві з бізнесом, центральними та місцевими властями;
– впровадження кластеру в рамках промислової та регіональної політики центральних
властей, прийняття місцевою інноваційною спільнотою;
– використання нових управлінських технологій [3].
Існують фактори, за яких підприємствам економічно доцільно об'єднуватися в
кластери (табл.2.)
Для ефективного функціонування кластерних ініціатив та розробки стратегії розвитку
регіональної економіки необхідне цілеспрямоване та професійне визначення вищенаведених
факторів, що економічно доцільно об’єднувати шляхом створення бізнес-інкубаторів.
Теоретична модель інноваційно-освітнього бізнес-інкубатору ВНЗ визначається
своїми показниками у таблиці 3.
Таблиця 3
Модель інноваційно-освітнього бізнес-інкубатору ВНЗ
№
1.
2.

Показники
Головні суб’єкти
Обрані напрями
господарської
діяльності

3.

Надані ресурси

4.

Результативність

5.
6.

Взаємодія
Шляхи реалізацій
послуг
Споживачі

7.

8.
9.

Джерела
фінансування
Витрати

Визначення
Венчурні фонди та представники малого, середнього та великого бізнесів.
Можливості налагодження ділових зв’язків з партнерами та інвесторами;
надання
консалтингових послуг; стратегічне співробітництво між
неконкурентними фірмами; сумісні новостворені організації впровадження нових
бізнес-проектів.
Науковий, інформаційний потенціали ВНЗ; інтелектуальний капітал;
розташування та наявна лабораторно-дослідницька база;
репутація та
перспективи розвитку обраного вищого навчального закладу.
Можливості участі студентів та викладачів в реалізації бізнесу шляхом набуття
практичного досвіду; послуги з розвитку підприємництва; широкий спектр видів
бізнесу зосереджених в одному економічному просторі.
У просторі інноваційно-освітнього бізнес-інкубатору ВНЗ.
Інформаційні джерела, глобальна мережа Інтернет та задіяні площі інноваційноосвітнього бізнес-інкубатору.
Громадяни, студенти та підприємці, яким надані можливості та консалтингові
послуги у створенні або підвищенні ефективності бізнес-процесів (власних
діючих або новостворених); можливості стати резидентами; перспективні
інвестори, що мають за головну мету залучати власні або кредитні кошти з
метою отримання комерційних прибутків.
Комерційна основа шляхом сплати за участь у інноваційно-освітньому бізнесінкубаторі учасниками та резидентами; гранти; комерційні прибутки.
На діючу підтримку та перспективи розвитку бізнес-інкубатору.

Модель інноваційно-освітнього бізнес-інкубатору ВНЗ повинна задіяти в собі
одночасно усіх суб’єктів (споживачів) оскільки існує тісний взаємозв’язок, що включає в
себе залежність однієї сторони від іншої (економічно-досвідна зацікавленість). Таким чином
створюється фінансове навантаження у розподілі бюджетних коштів інкубатору (праця
студентства, участь громадян та задіяних підприємців).
Корисність для суб’єктів інноваційно-освітнього бізнес-інкубатору ВНЗ наведено на
рис 3.
Ключовим показником управлінської ефективності діяльності інноваційно-освітнього
бізнес-інкубатору ВНЗ є кількість видів бізнес-ідей представлених у структурі та частка їх
учасників-резидентів, що будуть відображати орієнтовно якість впровадження розроблених
бізнес-процесів та в першу чергу інноваційного та освітнього спрямування. Взаємодія з
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агентами регіонального ринкового середовища повинна відображати: персональну
підтримку, її формування та розвиток протягом усього часу отримання послуг; створення
інформаційного простору з набуття та обміну досвідом та знаннями; створення нових
ринкових продуктів (інтелектуальної власності, новітніх розробок, методик ведення бізнесу)
чи видів послуг.
Підприємці

Студентство та
громадяни регіону

Інвестори

Отримання
консалтингових
послуг, навчання та
впровадження
результатів
інноваційної
діяльності та
інтелектуальної

Участь в бізнеспроектах та бізнеспроцесах,
отримання
практичних
навиків
використання
інновацій

Асортимент вибору
різноманітних
проектів, їх вдале
інвестування,
прозорість
інформації та
використання
інновацій

Рис.3. Учасники моделі бізнес-інкубатору ВНЗ та їх позитивні соціально-економічні
наслідки
Висновки і пропозиції. В Україні необхідно розробляти моделі інноваційно-освітніх
бізнес-інкубаторів в функціонуванні процесів кластеризації економіки, програми розвитку та
концепції їх поширення, що надасть можливість стратегічно розвивати національну
економіку з регіонів, рухатися шляхом формування потужної економічної системи держави
на прикладі процесів кластеризації, де головне місце буде займати освітній простір, бізнесструктури та державні органи влади на місцях. Оскільки в останні часи процеси кластризації
в Україні знаходяться в стані вільного розвитку та глобальної ізоляції, держава не виконує
свої головні функції – формування відповідної цільової політики, несформованими є також
точки зростання кластерних утворень, недостатньо уваги приділяється інноваційним
можливостям галузей на регіональних територіях. Таким чином виникла нагальна потреба
сучасного українського ринку та потенціалу майбутнього в межах позиціонування
національних видів бізнесу у світі.
Модель
бізнес-інкубатору
з
теоретико-практичного
дослідження
можна
використовувати як інструмент впровадження нових бізнес-ідей, ефективний організаційний
засіб проектування інновацій у бізнес-процесах та як головний комунікатор між суб’єктами
зовнішнього та внутрішнього середовищ певного економічного регіону.
Використання новоствореної моделі інноваційно-освітнього бізнес-інкубатору ВНЗ
надасть можливості розробляти та ефективно впроваджувати новітні бізнес-процеси (як
результат інтелектуальної власності) на основі ефективного створення та використання
синергетичного ефекту в регіональній економіці.
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Process globalization at global financial markets set up new claims to control systems either
as separate segments of such market or separate institutional formations that carry out their activity
in the range of any financial market segment. Moreover, arriving at acceptable ways of solution in
designated management can be leaned on the comparative analysis results of activity of different
business entities on appropriate segments of financial market. The necessity of carrying-out of such
analysis is connected with the opportunity:

for external channels of authority determination for separate segments of financial
market development,

for motivation of practicality in application of separate methods and approaches to
the financial markets management in different countries,

for carrying-out of an analysis in influence detection of macroeconomic development
of countries on one or another segments of global financial market,

for definition of the functioning appraisal and development of different sectors of
economy at microlevel and ect. [1]
Moreover, defining the importance of delineated direction of the research, it is rational to
pay attention to the bank segment development of the international capital market. The expediency
and validity of such study are connected with the thing that

on the one side according to statistical data and experts appraisals the bank segment
of international capital market with dynamics of its development on the separate time lags equals
with securities market [2],

on the other side, the bank sector of the economy should be determined as the prevail
one, at least, for countries that are suffering from transitive changes in their economic
development[3]. In addition the financial infrastructure development is closely connected with
banking network development. It is also brings forth the strong correlation relationship that
determinate the development of territorial capital markets.
Moreover it should be noted that most researches into selected direction of the offered
research subject matter, as a rule, are devoted to either analysis of global tendency in compliance
with forming and floating of flows of credit resources on the international capital market or research
the problem of the banking sector development from the point of view of the individual countries.
In the first of the mentioned directions[4], in which particularly geostrategic dominants of
the borrowed reserves are defined, the sources of flows of credits formation at international
financial markets are analyzed. The settled motion state of different flows of funds and questions
about impact of international financial institutions on floating of flows of credit resources
soundness are also studied.
The second direction, in spite of prevailed study of banking sector of the specific country[5],
however also touched upon the study of global issues of financial markets functioning and contentrichness of action, first of all from the positions of emerging markets within the bounds of specific
priorities of fixed capital movement.
Nevertheless, without study of general dynamics of bank segment development of
international financial market on the basis of definite comparative assessment, the treatment of
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problematic of bank sector development of economy either particular country or set of different
countries in their interaction is incomplete (by virtue of indicated above reasons that touched upon
the necessity of carrying-out of the appropriate comparative analysis). At the same time, it is
important to carry-out of the comparative analysis with a view to comparable economy of separate
countries, at least, according to mentality of their development or, at least, with a view of the
countries which declare such mentality and are aiming at it.
However, in spite of difference in capacity of changes in total assets of bank sectors of
economy in different countries of Europe, the unevenness in development of their bank sectors as
parts of international capital market for all such groups is observed. The possibility of study just
that unevenness of development of researched processes as object to research is based on general
approaches of chaos theory and nonlinear-system analysis [6]. Thereby the fresh information that
covers the essence of running economic processes can be obtained from seemingly unpredictable
chaotic components of dynamics of statistical data.
However, arsenal of instruments that make it possible to make an appropriate analysis can
be different. Particularly for this research as instrument of revelation and study of existing
unevenness in development of bank sectors of economy in different country groups of Europe the
concept of index of time nonuniformity was chosen. It reflects the relatively variability of
researched magnitudes on the basis of so-called long memory of appropriate data series[7]. In
formalizable view of index of time nonuniformity ( I n ) can be expressed as follows:
x
(1)
In  s ,
xt
where, x t – is the running value of the researched data series representing different behaviour
(activities) of development of object of interest or process of chosen ones for the study;
x s – is the mean level of moment series, which is calculated by formula for chronological
average, according to the researched data that are considered in quarterly calculations for each year
and taking into account so-called long memory of appropriate data series. However, taking into
account the impact of quarterly and yearly changes on magnitude of the mean level of moment
series, such calculation is performed by formula:
x  2  x t 1  2  x t  2  x t 1  x t  2
,
(2)
x s  t 2
8
On the assumption of the presented formulas 1 and 2, the range of index of time
nonuniformity can possess any meanings. At the same time the sign in the process of estimated
value of index of time nonuniformity shows different (sign -) or identical (sign +) directions in
range of changes in researched data in conformity with their reflection of running and mean value.
Thereby, the sign alternation and considerably different in absolute value from 1 meaning of index
of time nonuniformity in large, emphasizes the unpredictability of changes of researched data. In
addition, for calculation of statistical characteristics of index of time nonuniformity, its absolute
value is taken into consideration. In the first place it also reflects the amount of ingressed
uncertainty in researched data.
The calculation of above-mentioned index of time nonuniformity of researched data can be
performed for different activities of banking. For further analysis of the results of calculated index
values hour unevenness conducted their grouping for individual study's quarters. The study of
obtained indexes of time nonuniformity in separate quarters is connected with the necessity of
seasonal component accounting in economic development and its impact on changes of bank
operation activity. It also reflects on dynamics of corresponding figures of bank sectors.
Further research will be devoted to the calculation of the respective value of time for
nonuniformity of the group of developed countries in Europe, as well as data analysis of different
indicators of banking sector of the European countries on the basis of the index time of uncertainty.
Ultimately, it will talk about the possibility (not possible) use approximately the same approaches to
address selected issues specific to the development of the banking sector in each country separately.
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CORPORATE IMAGE IN THE SYSTEM OF CORPORATION
One of the basic tasks of a present stage of strengthening of economy of Kazakhstan is the development of the
сorporate image, which would provide free functioning of various patterns of ownership and enterprise activity.
Key words: corporate image, financial structure, system of corporations, business, monetary economics,
marketing.

Corporate image is the reputation of the firm with the various audiences that are important to
it. These groups that have a stake in the company are known as stakeholders. Stakeholders are
affected by the actions of the company and, in turn, their actions can affect the company.
Consequently, its image in the eyes of its stakeholders is important to the company. The principal
stakeholders with which most large corporations must be concerned are: customers, distributors and
retailers, financial institutions and analysts, shareholders, government regulatory agencies, social
action organizations, the general public, and employees.
The image that stakeholders have of the company will influence their willingness to either
provide or withhold support. Thus, if customers develop a negative perception of a company or its
products, its sales and profits assuredly will decline. Government regulatory agencies, another
important set of stakeholders, are required by law to monitor and regulate firms for specific,
publicly defined purposes. Nevertheless, these agencies have considerable discretion in how they
interpret and apply the law. Where they have a positive perception of the firm, they are likely to be
much less censorious.
Obviously, each of the various stakeholder groups is likely to have a somewhat different
perception of the corporation because each is concerned primarily with a different facet of its
operation. Thus, consumers are principally interested in the price, quality, and reliability of the
company′s products and services. Financial institutions are concerned with financial structure and
performance. Employees are mainly are concerned with wages, working conditions, and personnel
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policies. Logically, then, a company should tailor its communication to each stakeholder group
individually to address the special concerns of that group.
System of corporations
- Public relations describes the various methods a company uses to disseminate messages
about its products, services, or overall image to its customers, employees, stockholders, suppliers,
or other interested members of the community. The point of public relations is to make the public
think favorably about the company and its offerings. Commonly used tools of public relations
include news releases, press conferences, speaking engagements, and community service programs.
- Although advertising is closely related to public relations – as it too is concerned with
promoting and gaining public acceptance for the company′s products – the goal of advertising is
generating sales, while the goal of public relations is generating good will. The effect of good
public relations is to lessen the gap between how an organization sees itself and how others outside
the organization perceive it.
- Public relations involves two-way communication between an organization and its public.
It requires listening to the constituencies on which an organization depends as well as analyzing and
understanding the attitudes and behaviors f those audiences. Only then can an organization
undertake an effective public relations campaign.
- Many small business owners elect to handle the public relations activities for their own
companies, while others choose to hire a public relations specialist. Managers of somewhat larger
firms , on the other hand, frequently contract with external public relations or advertising agencies
to enhance their corporate image. But whatever option is chosen, the head of a company is
ultimately responsible for its public relations.
Marketing in the system of business:
- Activities that direct the flow of goods and services from producers to consumers. In
advanced industrial economies, marketing considerations play a major role in determining corporate
policy. Once primarily concerned with increasing sales through advertising and other promotional
techniques, corporate marketing departments now focus on credit policies (see) credit, product
development, customer support, distribution, and corporate communications. Marketers may look
for outlets through which to sell the company′s products, including retail stores, direct-mail
marketing and wholesaling.
- The term market is the root word for the word marketing. Market refers to the location
where exchanges between buyers and sellers occur. Marketing pertains to the interactive process
that requires developing, pricing, placing, and promoting goods, ideas, or services in order to
facilitate exchanges between customers and sellers to satisfy the needs and wants of consumers.
Thus, at the very center of the marketing process is satisfying the needs and wants of customers.
Globalization and meaning of price of finance:
Usury laws, inspired both by Scripture and by a misunderstanding of monetary economics,
have probably never prevented lenders from charging interest. Throughout early modern Europe,
not only states, businesses, and private individuals, but even religious institutions from mosques to
monasteries commonly lent and borrowed with interest. Nonetheless, usury laws have shaped the
history of credit by forcing contracting parties to disguise interest payments as something else. No
one, of course, is fooled by the subterfuge, but it has often determined the nature of monetary
institutions and severely limited the survival of documentation through which historians might
study the movement of the interest rate. By the eighteenth century, as religious objections
weakened, the debate over usury laws became utilitarian rather than doctrinal. At the same time, a
new debate over the determination of the interest rate became central to the economic theory of the
Enlightenment, and to the rejection of earlier mercantilist policies.
Sales and company′s image:
- Corporate image and name identity form the backbone of any business. Without them
there will be no growth. It is critical to understand how to play this game, blindfolded or with clear
vision.
- Blowing on an image.
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- Traditionally, the branding advice has been that a big branding budget coupled with a big
blowout fireworks will ensure a great corporate image and identity. Sure, it worked in the 1960s or
1980s, but not in the years of the zeros during 2010 to 2012 and beyond.
- There has been a serious meltdown and erosion in this thinking. Today, big spending
cannot guarantee a big image. The real truth is often traveling much faster than the sugar –coated
image. Now it is necessary first to put the result in front to match the talk about the image.
- Money helps to get some of the things in motion. However, «the bigger the amount, the
bigger the image» is a thing of the past. Today, the right money with the right image and corporate
performance will bring out a great corporate identity. It had no advertising agency, and simply
relied on shoestring marketing with smarts and record-breaking performance. Now it is the top
brand in a e-commerce, all without any big branding bucks.
- There are thousands of corporations exploring such strategies, while hundreds of others
with thousands of dollars a day in branding budgets are still scratching their heads and going
nowhere. Branding costs are there to help, but the idea that unlimited growth is just a myth.
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КОМЕРЦІЙНИХ БАНКІВ
The article says about the basic directions of the analytical study of the activities of commercial banks,
compared existing approaches and given them a critical assessment. The analysis of the key problem areas of financial
analysis of commercial banks and provides recommendations for the development of the theory and practice of
analytical research.
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У статті розглянуто основі напрямки аналітичного дослідження діяльності комерційних банків,
зіставлені існуючі підходи та дана їм критична оцінка.
Проводиться аналіз ключових проблемних аспектів фінансового аналізу комерційних банків та
наводяться рекомендації щодо розвитку теорії і практики аналітичного дослідження.
Ключові слова: фінансовий аналіз, комерційний банк, розвиток фінансового аналізу.

У сучасних умовах економіко-політичних явищ та нестійкої глобальної економіки
стратегія розвитку будь-якого бізнесу може зазнавати кардинальні зміни, при цьому одним із
перших їх зазнає банківський сектор.
Комерційні банки визначають вектор розвитку, і в цьому контексті фінансовий аналіз
має ключове значення, оскільки його роль проявляється, насамперед, при виробленні та
прийнятті рішень з питань управління фінансовим станом, розміщенням або перерозподілом
фінансових ресурсів, що забезпечують прибутковість банку.
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Незважаючи на те, що умови для банківської діяльності в Україні все ще залишаються
екстремальними, кожен з гравців банківського сектора ставить перед собою мету –
підвищити ефективність діяльності та надійність функціонування банку. Однак без
поглибленого фінансового аналізу стану комерційного банку, досягнення таких цілей
практично нездійсненно.
Сучасний методологічний апарат має цілий арсенал засобів та методів, які дозволяють
деталізувати і систематизувати інформацію для проведення аналізу, визначати показники та
формувати звіти комерційного банку. При достатньої кількості методик та способів
фінансового аналізу недостатньо вивченими залишаються такі методи, які б дозволили не
тільки формалізувати наявність тієї чи іншої несприятливої ситуації, але і визначати
найбільш критичні процеси в системі фінансово-господарської діяльності підприємства та
розробити конкретні заходи щодо їх недопущення.
Серед розробок вітчизняних вчених на цю тематику особливої уваги заслуговують
праці таких вчених, як Агарков М.М., Вейцман Р.Я., Жуков Е.Ф., Ісаєв A.M, Колесніков В.І.,
Крейнина М.Н., Лаврушин О.А., Панова Г.С., Пономарьов В.А., Шеремет А.Д., а також
зарубіжних вчених та економістів: Е. Альтмана, Ван Хорн Дж. К., Кемпбелла Коліна Д.,
Мак-Нотона Д., Портер Р.С., Роуза Пітера С., Сміта Р., Синки Дж. Ф. та ін. Зокрема,
найбільш повно висвітлені різні аспекти фінансового менеджменту комерційного банку в
роботах вітчизняних вчених Амосова H.A., Бєлоглазова Г.Н., Бібікова Е.А., Копченко Ю.Є.,
Леонтьєв В.Є., Масленченков Ю.С., Поморін М.А. та ін. Проведено визначення сутності
методів фінансового аналізу банків, серед яких необхідно визначити ключові з боку
ефективності від їх застосування (див. табл. нижче).
Таблиця 1
Визначення сутності застосування методів фінансового аналізу банків
Назва методу

Оптимізаційний
аналіз

Графічний
метод

Метод
угруповань

Метод
коефіцієнтів

Ефективність застосування
переваги методу
труднощі при застосуванні
Є одним з основних елементів управління фінансами Включення в методику якісних
в комерційному банку. Проведення оптимізації показників припускає використання
балансу вимагає від аналітика дуже високого рівня експертних оцінок, що обумовлює
підготовки, вільного володіння застосовуваними певною мірою їх суб'єктивність. Така ж
методами, знання всіх особливостей бухгалтерського ситуація виникає при використанні
обліку та проведених банком операцій. Аналітик інтегральних
індикаторів
повинен чітко уявляти собі, як зміни за окремими конкурентоспроможності банку, коли
операціями можуть відбитися на проведення інших експертні оцінки використовуються
операцій, величинах окремих фінансових показників і для визначення значимості вкладу
в кінцевому підсумку на фінансовому стані банку [1, приватних показників в інтегральний
[5, с. 164].
с. 138].
Є найбільш наочним і ефективним методом аналізу. Метод ґрунтується на внутрішній
При розгляді результатів аналізу він дозволяє інформації і не враховує стан
комплексно (візуально) оцінити, наприклад, динаміку зовнішнього середовища [2, с. 437].
окремих показників (лінійні графіки) і відбуваються
структурні зміни (секторні діаграми) [3, с. 243].
Метод дозволяє систематизувати дані балансу та Зводиться до оцінки лише кількісних
інших форм звітності, зробити їх більш прийнятними характеристик банківської діяльності і
відображає
її
кількісні
для аналізу, виділити критерії аналізу, а також не
ступінь деталізації угруповань на основі банківських характеристики [5, с. 172].
рахунків
другого
порядку,
аналітичних
позабалансових рахунків активу і пасиву балансу в
залежності від цілей проведеної аналітичної роботи
[8, с. 210].
Метод дозволяє виявити кількісний взаємозв'язок між Статичність методики, що будується на
різними угрупуваннями, тобто визначити питому вагу застосуванні даних за один період,
груп (окремих статей) у загальному обсязі активу дозволяє оцінити поточний стан
(пасиву) або у відповідному розділі. Активні рахунки, конкурентоспроможності банку, але не
згруповані за видами операцій, термінів, економічним відображає динаміку цього стану [3, с.
змістом,
зіставляються
з
аналогічними 218].
угрупуваннями
пасивних
рахунків.
Метод
коефіцієнтів
використовується
для
контролю
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Метод
порівняння

Факторний
аналіз

Метод
ланцюгових
підстановок

Метод
пайової
участі

ліквідності, визначення достатності капіталу, якості
активів, рентабельності. Непрямим шляхом, за
величинами коефіцієнтів, виявляються рівень ділової
активності банку та рівень управління. Важливу роль
метод коефіцієнтів набуває для комплексної оцінки
(рейтингу) надійності банку [5, с. 197].
Застосування даного методу передбачає визначення
причин та ступеня впливу динамічних змін (по
окремих рахунках та по групах рахунків) на
коефіцієнти і показники, що характеризують
фінансовий стан банку. Кількісна оцінка впливу
зміни різних факторів на фінансовий стан банку
здійснюється шляхом створення факторних моделей
або використання широко поширених методів
факторного аналізу, ланцюгових підстановок, пайової
участі. Крім того, метод порівняння можна
використовувати, як для внутрішньобанківського
аналізу, так і для зіставлення двох і більше банків,
причому чим ширше коло порівнюваних банків, тим
більш ймовірна реальна оцінка ефективності та
ступеня надійності даного банку. Визначення
вагомості того чи іншого показника дозволяє
побудувати рейтингову систему оцінки банку [8, с.
221].
Факторний аналіз дає можливість визначити ступінь
впливу окремих факторів на зміну показників
фінансового стану банку, виявити його сильні та
слабкі сторони, більш повно використовувати
внутрішні резерви, виробити управляючі дії та
ефективну стратегію розвитку [5, с. 224].
При використанні методу ланцюгових підстановок
якісні фактори аналізуються в останню чергу, а при
використанні методу участі досліджується спільний
вплив всіх факторів. Якщо досліджувані чинники
можна підрозділити на кількісні (менш значущі) і
якісні (більш значущі), то необхідно застосовувати
метод ланцюгових підстановок [1, с. 142].
Ефективний при аналізі однакових за значимістю
факторів.

Кількісні характеристики в деяких
випадках
представлені
тільки
абсолютними показниками, які є
найменш інформативними, оскільки
ускладнюють порівняння різних за
величиною банків за ефективності їх
функціонування [1, с. 149].

Зі зміною характеристик у часі і
зміною
їх
значимості
використовуваний підхід не дозволяє
адекватно відображати зміни, що
відбуваються [3, с. 261].
У методиках, що включають якісні
показники, останні найчастіше є
неконкретними і представляються у
вигляді відповіді на питання анкети [8,
с. 268].
Кількісна оцінка впливу факторів при
використанні
різних
методів
неоднозначна, так як частина приросту
аналізованого показника, викликана
сумарним впливом декількох факторів,
розподіляється по-різному [3, с. 259].

Проведений аналіз методичної бази фінансового аналізу банків показав, що наразі не
існує достатньо ефективної методики його проведення. Базуючись на результатах
проведеного дослідження, можна визначити низку проблемних аспектів розвитку
фінансового аналізу комерційних банків:
– неповне забезпечення фінансовими показниками існуючих напрямків аналізу стає
причиною відсутності системності його проведення;
– проведення аналізу часто проходить шляхом емпіричного зіставлення наявних
даних, заснованих на власних уявленнях аналітика (ключовим фактором виступає досвід
аналогічного порівняння з іншими банками);
– для формування висновків фінансового аналізу затрачається значна кількість
тимчасових та інтелектуальних ресурсів, що істотно підвищує ймовірність виникнення
помилок;
– негативний вплив на некоректне формування висновків робить суб'єктивізм
аналітика комерційного банку;
– відсутність чіткої системи критеріїв перевірки достовірності отриманих висновків,
які впливають на остаточне прийняття управлінського рішення.
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Отже, до сих пір не вироблено єдиних методів фінансового аналізу комерційних
банків, якими користувалися б всі зацікавлені особи, і, тим більше, не вироблено чітких
критеріїв перетворення кількісних значень показників у якісні характеристики: одне і те ж
значення показника може бути витлумачено по-різному та привести до різних висновків.
Тому є необхідність удосконалення існуючих методик шляхом розширення досліджуваних
факторів, розробки нових підходів до їх оцінки та інтерпретації показників.
Вдосконалення методів фінансового аналізу може ґрунтуватись на основних засадах:
по-перше – систематизація інформаційного забезпечення фінансового аналізу шляхом
розгляду потоків зовнішньої та внутрішньої інформації, наряду з покращенням її прозорості
в існуючих звітних формах; по-друге – зменшення кількості застосованих малоефективних
методів через специфіку сучасних економічних умов діяльності банків, по-третє –
використання комплексного фінансового аналізу, що пов’язує основні блоки:
платоспроможності, фінансової стійкості, ділової активності та ефективності.
Актуальність продовження подальших досліджень у цій області підкреслюється
динамічним розвитком технічного та програмного забезпечення процедур фінансового
аналізу комерційних банків. Рекомендаціями щодо подальшого розвитку фінансового аналізу
комерційних банків можуть бути: застосування програмних засобів аналізу, здатних
автоматизувати перетворення первинної інформації в якісні висновки; дотримання вимог
щодо більшої структурованості інформаційної бази; коректного застосовування показників
та обґрунтованості механізмів інтерпретації результатів обчислень. На основі визначених
шляхів та підходів щодо розвитку фінансового аналізу комерційних банків необхідне
подальше проведення розробок в області фінансового аналізу банків.
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ФІНАНСОВА БЕЗПЕКА ПІДПРИЄМСТВА ЯК ОБ’ЄКТ УПРАВЛІННЯ
In the article the modern views of scientists on the interpretation of the concept of «enterprise financial
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В статті розглянуто сучасні погляди вчених на трактування поняття «фінансова безпека
підприємства», уточнено її сутність через витоки поняття «безпека», проаналізовано підходи до управління
фінансовою безпекою та сформульовано власне бачення змісту фінансової безпеки підприємства як об’єкта
управління
Ключові слова: безпека, фінансова безпека підприємства, загрози, підходи до управління фінансовою
безпекою, об’єкт управління, стан фінансової системи

В умовах подальшого поглиблення економічної кризи в країні питання виживання
суб’єктів господарювання стають першочерговими для керуючої ланки управління. Офіційні
дані Державної служби статистики України свідчать про значні збитки українських
підприємств у першому півріччі 2015 року – 232, 6 млрд. грн. ($10,3 млрд.) та їх зростання у
порівнянні з аналогічним періодом минулого року на 98,6 млрд. грн. Питома вага збиткових
підприємств в загальній їх кількості складає 42,3 % [1]. Збільшується і кількість підприємствбанкротів. Наведена інформація є індикатором погіршення фінансового стану суб’єктів
господарювання, наближення його до кризового, або неприпустимого. Отже, забезпечення
належної фінансової безпеки підприємства в сучасних умовах господарювання повинне
стати пріоритетним напрямом фінансової стратегії, фінансової філософії ведення бізнесу.
Через аналіз економічної ситуації на підприємстві, оцінку впливу усіх чинників зовнішнього
та внутрішнього середовища на зміну кількісних та якісних параметрів господарської
діяльності в бік їх погіршення, прогнозування можливих загроз та ризиків, оцінки рівня та
характеру їх впливу на фінансову безпеку підприємства, здійснюється вироблення,
обґрунтування, реалізація управлінських рішень та контроль за їх реалізацією. Отже,
фінансова безпека підприємства виступає одним із об’єктів управління фінансами. Це, в
свою чергу, потребує чіткого розуміння економічної сутності поняття «фінансова безпека
підприємства» через призму підходів до управління.
Дослідженню питань сутності, ознак, умов забезпечення фінансової безпеки,
класифікації загроз фінансовій безпеці присвячено багато праць вчених-економістів,
зокрема, Антонової О.В., Барановського О.І., Білик М.Д., Бланка І.О., Бойкевича О.Р.,
Васильціва Т.Г.,
Волошина В.І.,
Воробйова Ю.М.,
Воробйової О.І.,
Горячевої К.С.,
Єпіфанова А.О., Каркавчука В.В., Кириченко О.А., Медведєвої І.Б., Погосової М.Ю. та інших.
Попри наявних напрацювань в галузі фінансової безпеки аналіз сучасних
літературних наукових джерел дає підстави вважати, що поняття «фінансова безпека
підприємства» залишається і досі об’єктом пильної уваги дослідників. Про це свідчать
наукові положення щодо термінологічного апарату у представлених дисертаціях
Пономаренко О.Е. [2], Загорельської Т.Ю. [3], Антонової О.В. [4], Могильної Л.А. [5], у
наукових статтях Пойда-Носик Н.Н. [6], Клименко Т.В. [7], Кавчак І.Р. [8], Кудрицької Ж.В.
[9], Давидюк Т.В. [10], Рубанова П.М. [11], Журавльової І.В. [12], Крутової А.С.,
Ставерської Т.В., Шевчук І.Л. [13].
Вивчення літератури з питань розкриття сутності поняття «фінансова безпека
підприємства» за період з 90-х років до 2010 року показує наявність розмаїття тлумачень, які
розрізняються підходами вчених до їх першооснови, ступенем деталізації. Як зазначають
дослідники, в основу поняття «фінансова безпека підприємства» покладено її тісний зв’язок з
поняттям «економічна безпека підприємства», наголошуючи на найважливіший (основний)
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складовий структурний її елемент [10, с. 42; 14, с. 29]. Це поняття об’єднує характеристики
як економічної безпеки, так і фінансів підприємства, впливаючи абсолютно на всі сфери
діяльності підприємства [15, с. 31; 16; 17, с. 4].
Таблиця 1
Визначення поняття «фінансова безпека підприємства» в сучасній науковій літературі
Автор
Пойда-Носик Н.Н.
(2011)
[6, с. 168]

Зміст поняття
комплексна характеристика системи, яка відображає рівень захищеності фінансових інтересів
суб’єкта підприємництва у динамічному середовищі від негативного впливу зовнішніх і внутрішніх
фінансових загроз та здатність його зберігати фінансову стійкість і рівновагу за рахунок ефективного
використання фінансового потенціалу з метою забезпечення стабільного зростання у майбутньому.

Кавчак І.Р.
(2011)
[8, с. 33]

…фінaнсовий стан, що харaктеризується стaбільною зaхищеністю його пріоритетних збалансованих
фінансових iнтересів від ідентифікованих реальних і потенційних загроз зовнішнього та
внутрішнього характеру, який характеризується, по-перше, збалансованістю та якістю сукупності
фінансових інструментів, технологій і послуг, котрі використовуються підприємством, по-друге,
стійкістю до внутрішніх i зовнішніх загроз, по-третє, здатністю фінансової системи підприємства
забезпечувати реалізацію власних фінансових інтересів, місії i завдань достатніми обсягами
фінансових ресурсів, по-четверте, забезпечувати ефективний i сталий розвиток цiєї фiнансової
системи.
комплексна характеристика функціонування суб’єкта господарювання, що відбиває його потребу у
захисті фінансових інтересів, яка існує об’єктивно за умови постійного впливу реальних і
потенційних загроз макро-, мезо- та внутрішнього середовищ, та викликає необхідність формування
його спроможності реалізовувати свої інтереси у процесі взаємодії з контрагентами системи
фінансових відносин.
збалансований стан його [підприємства] елементів та підсистем як окремої економічної системи,
що можуть бути виражені кількісними чи якісними показниками та характеризується стійкістю до
негативних впливів внутрішнього та зовнішнього середовища та здатністю забезпечити її ефективне
функціонування, стабільність розвитку та економічного зростання в довгостроковому періоді.
…є якісно та кількісно визначеним фінансовим станом суб’єкта господарювання та діяльністю,
спрямованою на досягнення даного стану, який характеризується збалансованістю та якістю
використання фінансових інструментів суб’єкта господарювання, здатністю забезпечувати його
розвиток, витримуючи негативний вплив дестабілізуючих факторів зовнішнього та внутрішнього
середовища.
…такий стан, за якого підприємство: знаходиться у фінансовій рівновазі, забезпечується стійкість,
платоспроможність і його ліквідність в довгостроковому періоді; задовольняє потреби у фінансових
ресурсах для стійкого розширеного відтворення; забезпечує достатню фінансову незалежність та
захищеність фінансових інтересів власників підприємства; здатне протистояти існуючим і
виникаючим небезпекам та загрозам, що призводять до фінансового збитку.
…багатовимірна характеристика підсистеми економічної безпеки та стан підприємства, який
дозволяє забезпечувати найбільш ефективне використання ресурсів підприємства, виконання його
зобов’язань та задоволення потреб на підґрунті певної системи оцінювання, своєчасно виявляти
загрози та гармонізувати інтереси власників та стейкхолдерів, реалізувати можливості сталого
розвитку, досягнення стратегічних цілей функціонування суб’єкта підприємництва на ринку.
…характеризує стан захищеності його фінансових інтересів від загроз внутрішнього та зовнішнього
походження, розкриває межові можливості раціонального використання ресурсів при нормативному
(пороговому) значенні фінансових показників.
…фінансова безпека підприємства означає такий його стан, який дозволяє зберегти достатній рівень
діяльності в умовах негативного впливу факторів внутрішнього і зовнішнього середовища,
спроможність протидіяти чинникам негативного впливу без суттєвого залучення сторонньої
допомоги.
стан складної соціально-економічної системи, за якого забезпечується реалізація пріоритетних
фінансових інтересів підприємства та їх захист від реальних та потенційних загроз зовнішнього та
внутрішнього характеру, параметри якого створюють передумови генерування, збереження та
зростання ринкової вартості підприємства.
…динамічний фінансовий стан підприємства, що характеризується стабільною захищеністю його
пріоритетних фінансових інтересів від ідентифікованих ендогенних і екзогенних загроз та здатністю
забезпечувати реалізацію своїх фінансових інтересів, місії і завдань, а також власний розвиток
достатніми обсягами фінансових ресурсів.
складова економічної безпеки, яка відображається через систему критеріїв і динамічних показників
його стану, що дозволяє підтримувати фінансову стабільність в поточній та стратегічній перспективі,
а також ступінь захищеності фінансових інтересів на усіх рівнях фінансових відносин за рахунок
ефективного використання економічного потенціалу підприємства з метою протистояння зовнішнім і
внутрішнім загрозам, як реальним, так і потенційним.

Медведєва І.Б. (2012)
[14, с. 33]

Кудрицька Ж.В. (2012)
[9]
Пономаренко О.А.
(2013)
[2, с. 46]
Давидюк Т.В.
(2013)
[10, с. 46]
Журавльова І.В.
(2013)
[12, с. 59]
Загорельська Т.Ю.
(2013)
[3]
Рубанов П.М.
(2013)
[11, с. 194]
Антонова О.В. (2014)
[4, с. 8 ]
Могиліна Л.А. (2015)
[5, с. 5-6]
Крутова А.С.,
Ставерська Т.О.,
Шевчук І.Л.
(2015)
[13, с. 97]

Отже, розуміння економічної безпеки підприємства як стану суб’єкта господарювання,
що характеризується певними умовами функціонування, як системи заходів протидії загрозам,
як спроможність цієї системи забезпечити такий стан або дії, що дозволять реалізовувати власні
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інтереси суб’єкта [14, с. 27], стало підґрунтям для трактування вченими фінансової безпеки
підприємства.
Враховуючи фінансову складову економічної безпеки, вважаємо, визначальними
ознаками цього поняття стали: 1) фінансовий стан; 2) фінансові інтереси; 3) фінансові ресурси;
4) ступінь (стан) захищеності фінансових інтересів; 5) фінансова стабільність; 6) фінансові
відносини.Узагальнення існуючих трактувань поняття «фінансова безпека підприємства»
дозволило вченим окреслити його сутність наступним чином:
1) як стан (системи, відносин і ресурсів, розвитку і діяльності підприємства);
2) як сукупність властивостей, умов, характеристик;
3) як захищеність;
4) як комплекс заходів, методів;
5) як процес;
6) як спроможність реалізації стратегії підприємства [6, с.165-166];
7) як складова економічної безпеки [9; 12, с.59; 18, с. 18].
Сучасні погляди вчених на поняття «фінансова безпека підприємства» наведені в табл.1.
Наведені трактування змісту поняття «фінансова безпека підприємства» свідчать про
те, що на сучасному етапі розвитку наукової думки відбулося його уточнення, конкретизація
в бік визначення витоків цього поняття:
1. По-перше, безпека – це стан. Якщо звернутися до тлумачного словника української
мови, термін «безпека» означає стан, коли комусь або чомусь ніщо не загрожує, не викликає
занепокоєння [19, с. 52]. Отже, безпека – це слово, яке є зв’язуючою ланкою між поняттями
«суб’єкт» та «об’єкт». Це певний стан суб’єкта, зокрема, підприємства, або об’єкта –
конкретного явища (наприклад, ресурсів). Стан суб’єкта чи об’єкта диференціюється в
залежності від сили впливу на їх функціонування будь-яких загроз: 1) небезпечний – сила
впливу загроз суттєва, вимірювана (висока, помірна); 2) безпечний – сила впливу загроз
нульова.
2. По-друге, фінансова безпека підприємства є стан його фінансової системи, який
забезпечує йому стійкість, платоспроможність, ліквідність, стабільний розвиток, захист
фінансових інтересів на всіх рівнях фінансових відносин.
3. По-третє, безпечний фінансовий стан суб’єкта (небезпечний) розглядається як
характеристика системи, яка спроможна (неспроможна) протидіяти можливим та
потенційним загрозам зовнішнього чи внутрішнього характеру.
Постає питання: якої саме системи? Що ми розуміємо під терміном «система» в цьому
сенсі? Вважаємо, фінансова безпека підприємства є характеристикою фінансової системи
підприємства відносно умов і ступеню спроможності протидіяти загрозам, до того ж якісною
характеристикою саме стану системи, яка знаходить свій кількісний вимір через оцінку її
рівня. Отже, трактування фінансової безпеки як системи, вважаємо некоректним. Ця позиція
підтримується й іншими вченими [20, с. 14].
Таким чином, узагальнивши наробки своїх попередників, більшість сучасних
дослідників визначають поняття «фінансова безпека підприємства» виходячи зі змісту
складової поняття – «безпека підприємства» як стан системи (підприємства). На нашу думку,
відповідність такого стану критерію «безпечність» оцінюється комплексно за наступними
ознаками:
- достатність обсягу фінансових ресурсів;
- прийнятний для підприємства рівень ефективності використання ресурсів;
- достатня стійкість до внутрішніх та зовнішніх загроз;
- збалансованість фінансових інтересів;
- рівень фінансової незалежності;
- здатність забезпечувати ефективний та сталий розвиток фінансової системи.
Цілком погоджуємося з думкою вчених щодо необхідності вирішення завдань
забезпечення належного рівня фінансової безпеки підприємства [11,
с. 196; 18, с. 23],
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розв’язання яких можливе лише через створення дієвої системи управління фінансової
безпекою підприємства.
Будь-яка система складається з певного набору елементів, що взаємопов’язані між
собою. Управлінська система фінансової безпеки включає:
- суб’єкт (управлінський персонал);
- об’єкт (стан фінансової системи);
- механізм забезпечення (сукупність елементів впливу на розробку,
обґрунтування, прийняття та реалізацію управлінських рішень щодо забезпечення
фінансової безпеки та здійснення контролю за їх реалізацією).
Фінансова безпека підприємства як самостійний об’єкт управління досліджена
недостатньо, незважаючи на наявні численні наукові праці. Як зазначає Загорельська Т.Ю.
[3], значна кількість наукових розробок щодо управління фінансовою безпекою підприємства
стосується використання інструментів фінансового менеджменту. Разом з тим, підхід до
управління фінансовою безпекою підприємства розглядає її зміст з того чи іншого кута зору
та визначає конкретні цілі, завдання управління, вибір методів її оцінки, системи
індикаторів, певного організаційного та інформаційного забезпечення управління.
В табл. 2 наведено підходи до управління фінансовою безпекою в науковій літературі.
Таблиця 2
Підходи до управління фінансовою безпекою підприємства як об’єкта управління
Підхід

Інформаційний

Ресурсний

Ресурсно-функціональний

Вузько-функціональний

Програмно-цільовий

Стаціонарний

Статичний

Динамічний

Зміст
Фінансова безпека передбачає забезпечення надійності
інформаційної системи підприємства та збереження
інформаційних ресурсів шляхом проведення спеціальних
перевірок осіб, що допускаються до роботи з фінансовими
документами
та
недопущення
її
незаконного
розповсюдженнях
Фінансова безпека визначається як стан корпоративних
ресурсів
(виробничих,
фінансових,
людських,
інформаційних тощо) і підприємницьких можливостей,
який забезпечує їх ефективне використання в поточному
періоді та на перспективу з метою забезпечення розвитку
підприємства.
Фінансова безпека як одна з функціональних складових
економічної безпеки, що характеризується станом
ефективного використання корпоративних ресурсів для
попередження ризиків та забезпечення стабільного
функціонування підприємства. Фінансова безпека
підприємства розглядається в наступних аспектах:
забезпечення адаптації підприємства до змін ринкової
кон’юнктури та якості реалізації управлінських функцій
(планування, облік, аналіз).
Стан захищеності фінансових інтересів.
Управління фінансовою безпекою підприємства лише з
позиції окремого аспекту його фінансово-економічної
діяльності.
Передбачає
формулювання
проблемної
ситуації;
визначення цільової настанови управління фінансової
безпеки (визначення мети, постановка завдань) та
розробки програм реалізації сформульованої політики.
Фінансова безпека розглядається як стан об’єкта з точки
зору його рівня, визначається незалежністю, стійкістю,
стабільністю та потребує застосування інструментів
фінансового менеджменту.
Фінансова безпека як стан ефективного використання
ресурсів підприємства з метою його стабільного
функціонування.
Безпека є сукупністю умов функціонування суб’єкта, що
контролюється ним.
Підхід
із
застосуванням
індексних
показників,
використання яких дозволяє оцінити динаміку (напрямок)
розвитку підприємства у тому випадку, якщо фінансову
безпеку підприємства пов’язують з реалізацією його
фінансової стратегії.
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Передбачає обов’язкове урахування в процесі управління
інституційних пасток, які характеризують наявність
стійких неефективних інституціональних норм та правил.
Серед них найбільш впливовими на фінансову безпеку
підприємства є: оподаткування та субсидування суб’єктів
господарювання;
корумпованість
посадових
осіб
державних органів влади; поширення „тіньових” відносин
між суб’єктами господарювання тощо
Безпеку господарюючого суб’єкту можна визначити як
динамічно стійкий стан по відношенню до несприятливих
впливів і діяльність по захисту від внутрішніх і зовнішніх
загроз, по забезпеченню таких внутрішніх і зовнішніх
умов його існування, які гарантують можливість
стабільного розвитку.
Фінансова безпека як складова економічної безпеки
Фінансова безпека – складова системи економічної
безпеки
Комплекс заходів щодо забезпечення стабільного
розвитку підприємства через створення сприятливих
умов, а також нейтралізації і ліквідації зовнішніх та
внутрішніх загроз.
Ознакою фінансової безпеки підприємства є розмір його
вартості.

Колісник О.І [3]

Гацька Л.П. [3]

Колпаков А.П. [6, с. 167]

Пігуль Н.Г., Дехтяр Н.А.,Боярко І.М.
[21], Крутова А.С., Ставерська Т.О.,
Шевчук І.Л. [13, с. 94]
Колісник О.І. [3], Васильців Т.Г.,
Волошин В.І.,
Бойкевич О.Р.,
Каркавчук В.В. [15, с. 40],
Дем’яненко Г. [15, с. 22]
Загорельська Т.Ю.,
Пойда-Носик Н.Н. [3; 22, с. 291]

Застосування інформаційного підходу шляхом збереження комерційної таємниці та
мінімізації розголосу фінансової інформації набуло найбільшого розвитку на етапі
виникнення та розвитку теорії безпечного функціонування підприємства. Як зазначає [3],
сьогодні цей підхід є обмежуючим, оскільки не враховує усіх аспектів управління
фінансовою безпекою. В той же час, він набув розвитку та отримав практичне застосування у
межах ресурсного підходу, коли інформаційний ресурс розглядається лише як елемент
цілісної системи ресурсів підприємства.
Що стосується ресурсного та ресурсно-функціонального підходів, в літературі
більшість вчених розглядають стан корпоративних ресурсів в межах ресурснофункціонального, виділяючи функціональні складові фінансової безпеки підприємства:
бюджетна, валютна, банківська, ін. На нашу думку, ресурсно-функціональний підхід до
управління передбачає застосування функцій управління в процесі використання ресурсів
для досягнення високої ефективності їх використання. Стосовно управління фінансовою
безпекою цей підхід передбачає забезпечення ефективності використання фінансових
ресурсів через реалізацію функцій управління. Отже, цілком справедливою є позиція
Загорельської Т.Ю. щодо розгляду фінансової безпеки в площині забезпечення адаптації
підприємства до змін ринкової кон’юнктури та якості реалізації управлінських функцій
(планування, облік, аналіз).
Окремі вчені в рамках ресурсно-функціонального підходу розглядають фінансову
безпеку як об’єкт управління з позиції системи захисту фінансових інтересів (інтересів
підприємства). З цим не можна погодитись, оскільки система захисту передбачає комплекс
дій, засобів, методів. На нашу думку, в цій площині доречно виділити підхід «захищеності».
В рамках синергетичного підходу до управління фінансову безпеку розглядають, з
одного боку, як динамічно стійкий стан підприємства, з другого боку, як його діяльність по
захисту від внутрішніх і зовнішніх загроз, по забезпеченню таких внутрішніх і зовнішніх
умов його існування, які гарантують можливість стабільного розвитку. Така точка зору є
дискусійною, оскільки безпеку не можна вважати діяльністю. Це стан фінансової системи
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підприємства, здатний протистояти загрозам. А забезпечити такий стан можливо лише в
процесі ефективної управлінської діяльності щодо цієї системи.
Щодо стаціонарного, статичного підходів до управління фінансовою безпекою за
змістом вони близькі до ресурсного підходу.
Треба зауважити – структурний (організаційно-структурний) підхід до управління
ототожнюється з системним підходом, розглядаючи фінансову безпеку як складову системи
економічної безпеки. Найбільшого розповсюдження в науковому обороті отримав саме
термін «системний підхід». Не можна погодитися і з точкою зору окремих вчених, які в
рамках системного підходу
під фінансовою безпекою розглядають комплекс заходів щодо забезпечення стабільного
розвитку підприємства через створення сприятливих умов, а також нейтралізації і ліквідації
зовнішніх та внутрішніх загроз. Комплекс заходів – певних дій є елементом системи
управління і не може розглядатися в якості економічної категорії – фінансової безпеки. Така
ж думка окремих авторів і до динамічного підходу, де фінансова безпека розглядається як
сукупність умов функціонування суб’єкта, що контролюється ним. Сукупність умов
обумовлюється дією сукупності факторів і саме ця сукупність умов визначає стан об’єкта. В
межах динамічного підходу до управління фінансова безпека є стан фінансової системи, який
здатний забезпечувати реалізацію фінансової стратегії, подальший розвиток фінансової
системи підприємства, забезпечення фінансової рівноваги в поточному та майбутньому
періодах.
Вартісний підхід до управління фінансовою безпекою передбачає розгляд фінансової
безпеки з позиції можливості нарощування капіталізації підприємства, отже головною метою
управління в межах даного підходу, на думку Пойда-Носик Н.Н., є максимізація вартості
підприємства, а особливістю застосування – бачення перспектив розвитку підприємства у
майбутньому [22, с. 290-291].
Кожен з розглянутих підходів до управління фінансовою безпекою має право на
застосування виходячи з мети управління. Не є виключенням і можливість застосування
сукупності підходів.
В рамках даної статті на підставі поєднання ресурсно-функціонального та
динамічного підходів до управління фінансовою безпекою з урахуванням уточнень
термінологічного апарату пропонуємо наступне трактування категорії «фінансова безпека
підприємства»: фінансова безпека – це 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.
Таким чином, проведені дослідження змісту категорії «фінансова безпека
підприємства» показали, що протягом останніх декількох десятиліть науковці намагаються
знайти оптимальне визначення цього поняття, обґрунтовуючи свою позицію через призму
умов захисту, комплексу певних дій, системності, якісних його характеристик,
функціонування та подальшого розвитку підприємства. Як результат, розмаїття трактувань,
що вирізняються глибиною пізнання сутності, ступенем деталізації, складом ознак та
характеристик.
Незважаючи на певну термінологічну неузгодженість, більшість науковців цілком
вірно підходять до правильного розуміння його витоків – стан підприємства чи об’єкта, який
визначається певними критеріями щодо здатності протистояти загрозам та стабільно
розвиватися. Забезпечення такого стану можливе лише через організацію системи
управління безпекою підприємства, зокрема, фінансової.
В залежності від цілей управління визначається не просто об’єкт управління як такий,
а його внутрішня структура та притаманні йому властивості. Отже, той чи інший підхід до
управління фінансовою безпекою і є визначальним для розуміння його сутності як об’єкта
управління: будь-то стан як сукупність властивостей, сукупність фінансових умов тощо.
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ПРОБЛЕМИ ФУНКЦІОНУВАННЯ СИСТЕМИ КОРПОРАТИВНОЇ БЕЗПЕКИ
In the article the characteristics of negative impact on the functioning of the corporate security firm, company
or organization. Thesis there is determined the main objectives of corporate security systems. The analysis of the major
threats to corporate security systems and possible ways to address them.
Keywords: system of corporate security, management, security, firm, company, organization.
В статті розглянуто характерні особливості негативного впливу на функціонування системи
корпоративної безпеки фірми, компанії, організації. Виокремлено основні завдання системи корпоративної
безпеки. Здійснено аналіз основних загроз системи корпоративної безпеки та можливі шляхи їх усунення.
Ключові слова: система корпоративної безпеки, управлінський персонал, служба безпеки, фірма,
компанія, організація.

В сучасних умовах господарювання особливо актуальним є дослідження розвитку
корпоративної безпеки, її структури, цінності і ролі в створенні ефективної системи регуляції
оптимального економічного порядку, вирішення принципових питань розвитку підприємства
[1].
Безперечно корпоративну безпеку слід розглядати як складну систему, яка
взаємопов’язана і взаємодіє з глобальними, національними й регіональними системами
забезпечення безпеки.
Головними завданнями системи корпоративної безпеки є: допомога в протидії
протиправним захопленням та поглинанням, консультації щодо організації на підприємствах
систем та служб безпеки, допомога у створенні умов щодо захисту комерційної таємниці та
організації фізичної та технічної охорони об’єктів та осіб, консультаційна допомога у
вивченні потенційних партнерів по бізнесу тощо.
Фінансування системи корпоративної безпеки розглядається більшістю керівників як
непродуктивні витрати і здійснюється за залишковим принципом. Несвоєчасне фінансування
капітальних і поточних витрат на створення і підтримку працездатності системи
корпоративної безпеки може поставити під загрозу сам факт існування організації.
Найголовнішим суб'єктом загрози корпоративної безпеки фірми є засновники і перші
особи в її керівництві. Тільки засновники знають, для вирішення яких завдань і на який
термін вони створюють фірму. Крім того, вони в будь-який момент можуть відмовитися від
подальшої діяльності і прийняти рішення про ліквідацію свого бізнесу, а отже, і самої фірми.
Що ж стосується перших осіб, то їх можливості ліквідації фірми вельми обмежені, але в силу
суб'єктивних причин збиток від їх не спрямованих на свідоме нанесення шкоди може, тим не
менш, привести до непоправних наслідків. При відсутності або недостатньої сформованості
управлінських та лідерських якостей, слабкої поінформованості в питаннях забезпечення
корпоративної безпеки, ігноруванні порад і рекомендацій фахівців з питань безпеки, при
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неадекватних реакціях на вимоги особистої охорони, керівники самі стають фактором
загрози безпеки фірми, компанії, організації.
Основними помилками у прийнятті управлінських рішень при забезпеченні
необхідного і достатнього рівня безпеки є неефективні оцінка факторів зовнішньої і
внутрішньої загрози, концепції організації системи корпоративної безпеки, рівень
фінансування та взаємодія з особистою охороною.
Управління безпекою фірми, компанії, організації стає самостійним завданням і
об'єктом діяльності спеціально підготовлених менеджерів, груп або підрозділів. Типовою
помилкою більшості керівників великих і малих компаній є те, що, надавши повноваження із
забезпечення безпеки спеціальним службам, вони відсторонюються від вирішення цих
завдань, обмежуючись лише періодичним контролем та фінансуванням цієї діяльності.
Існують і інші чинники загрози безпеці, що виникають в результаті основної
діяльності керівників і менеджерів усіх рівнів. До них відносяться:
o відсутність або недостатня сформованість стратегічного мислення;
o відсутність належного управлінського досвіду;
o невміння будувати свої відносини з бізнес-партнерами;
o наявність особистісних якостей, що ускладнюють роботу в якості керівника.
Керівник великої компанії повинен володіти стратегічним мисленням і бути
цілеспрямованим [4]. Відсутність цих якостей істотно ускладнює роботу всіх управлінських
систем і зокрема, корпоративної безпеки. Відсутність чітких перспектив розвитку і часта
зміна орієнтирів розвитку призводить до виникнення негативних процесів в команді. Кожен
управлінець повинен володіти необхідним рівнем управлінської компетентності [5].
Відсутність необхідного управлінського досвіду природним шляхом призводить до
прийняття помилкових рішень, падіння авторитету, порушення взаємин за ієрархією. Всі ці
обставини істотно послаблюють систему корпоративної безпеки.
Основою ринкових відносин є стійкі партнерські зв'язки. Керівники, які не вміють
правильно будувати свої взаємини з бізнес-партнерами, порушують раніше прийняті
договірні зобов'язання і ставлять під загрозу власний бізнес.
Особистісні якості керівника можуть як сприяти підвищенню рівня корпоративної
безпеки, так і знижувати його. Керівники авторитарного типу, що ігнорують думки експертів
і фахівців при прийнятті рішень з ключових питань діяльності компанії, самі стають
фактором загрози.
Найбільш типовими особистісними якостями, що становлять загрозу для безпеки
організації можуть стати авантюризм, підвищена схильність до ризику, необов'язковість,
відсутність чітко сформованих принципів і переконань, жадібність, нещирість, не
правдомовність тощо.
При реалізації управлінських функцій менеджери, які не мають досвіду керування,
часто здійснюють помилкові дії, що призводять до виникнення напружень в команді і
провокують різного роду негативні процеси.
Адекватно оцінити фактори реальної і потенційної загрози можуть тільки фахівці [2].
Тому менеджер з безпеки або керівники фірми повинні періодично консультуватися з цих
питань з відповідними експертами. Особливo актуальним є оцінювання факторів небезпек
для фірм, компаній і організацій, що налічують велику чисельність персоналу і мають
розгалужену структуру [4, 5]. Ігнорування цього може призвести до серйозних негативних
наслідків, які в кінцевому результаті стануть причиною банкрутства. Неадекватний вибір
концепції корпоративної безпеки є наслідком помилкового оцінювання факторів загрози та
їх ієрархії.
Враховуючи те, що крім служби безпеки в реалізації системи заходів забезпечення
корпоративної безпеки фірми, компанії, організації беруть участь і співробітники інших
підрозділів, виникає потреба у виокремленні посади менеджера з безпеки [1, 2]. Основними
функціональними обов'язками цього менеджера будуть:
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o контроль за ефективністю, стабільністю функціонування системи безпеки фірми,
компанії, організації, відповідністю її поточному стану середовища;
o координація дій усіх учасників процесу забезпечення корпоративної безпеки;
o взаємодія з зовнішніми структурами;
o управління процесом забезпечення корпоративної безпеки в критичних і
екстремальних умовах.
Характерною особливістю процесу управління корпоративною безпекою є те, що до
нього залучаються практично всі співробітники фірми у складі підрозділів та індивідуально
[3]. При цьому один працівник може одночасно виступати і в якості суб'єкта управління, і в
якості об'єкта захисту, і навіть як фактора загрози корпоративної безпеки.
Таким чином, діяльність щодо забезпечення корпоративної безпеки характеризується
індивідуально-груповим підходом. Безпека фірми в цілому залежить від адекватності чи
неадекватності дій і поведінки кожного члена команди, що виконує певні функціональні
обов'язки, які можуть і не бути прямо пов'язані з забезпеченням безпеки.
Виступаючи в якості суб'єкта управління процесом забезпечення і підтримки
корпоративної безпеки, кожен співробітник повинен усвідомлювати свою роль у цьому
процесі. Його завданнями насамперед є:
o збереження відомостей, що становлять комерційну таємницю;
o точне виконання вимог співробітників служби безпеки, пов'язане з їх
функціональними обов'язками;
o адекватне реагування на фактори загрози різної природи, вміння ефективно діяти в
надзвичайних та екстремальних ситуаціях;
o своєчасне інформування служби безпеки про факти та події, що представляють
реальну загрозу корпоративної безпеки.
Створення системи безпеки починається, як правило, з розробки проекту блок-схеми і
конструкції системи [2]. При цьому головна увага приділяється трьом основним факторам:
1) аналізу загроз безпеці даному об'єкту;
2) оцінці ймовірності актуалізації цих загроз;
3) виборі адекватних засобів і методів захисту.
Центром системи корпоративної безпеки повинна бути служба безпеки. Структура,
чисельність і завдання служби корпоративної безпеки розробляються на підставі результатів
експертизи, представленої у формі розгорнутого звіту. Другим підрозділом, який постійно
вирішуватиме питання забезпечення корпоративної безпеки, є служба персоналу.
Ефективність і практичність рішень відповідних служб у сфері корпоративної безпеки
повинні базуватись на досвіді в різних сферах управління та захисту бізнесу, знаннях
законодавчого та регуляторного поля, представленні інтересів клієнтів у вирішенні
найскладніших корпоративних конфліктів, а також реалізації низки успішних проектів у
сфері корпоративної безпеки.
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Rozpatrzono i zbadano kontrolę jako czynnik bezpieczeństwa ekonomicznego biznesu przedsiębiorstwa.
Rozpatrzono główne fundamentalne kryteria kontroli w systemie ekonomicznego bezpieczeństwa przedsiębiorstwa.
Zaproponowano matrycę kontroli w systemie ekonomicznego bezpieczeństwa przedsiębiorstwa, która nadaje główne
wskazania dla obróbki całych operacji. Zbadano główne standardy kontroli, które muszą wykorzystywać się na
przedsiębiorstwie.
Kluczowe wyrazy ekonomiczne bezpieczeństwo, system ekonomicznego bezpieczeństwa, kontrola, ryzyko,
standardy.

Agresywne środowisko zewnętrzne ważnym warunkiem udanej długoterminowej
działalności przedsiębiorstwa tworzy jego bezpieczeństwo ekonomiczne. Bezpieczeństwo
ekonomiczne nie powstaje samodzielnie, ono jest wynikiem funkcjonowania specjalnego
podsystemu kierowania przedsiębiorstwem - systemu bezpieczeństwa ekonomicznego [2,3], więc
skład takiego systemu, jego mechanizmy, instrumenty i procesy funkcjonowania jest ważnym
obiektem uwagi badaczy.
Jednym z ważnych elementów w składzie systemu bezpieczeństwa ekonomicznego jest
kontrola. Kontrolę rozpatrują jako system obserwacji i sprawdzenia procesu funkcjonowania i
faktycznego stanu objektu. Na poziomie przedsiębiorstwa w systemie kierowania mogą
współdziałać różne rodzaje kontroli: techniczny, energetyczny, ekologiczny, finansowy i inne. Cele
kontroli mogą znacznie wahać się i być prezentowane przez takie: ocena decyzji administracyjnych,
ocena wyników wykonania decyzji, ujawnienia odchyleń, opracowanie środków ds korygowania
odchyleń i inne [5]. Doniosłość kontroli w systemie bezpieczeństwa ekonomicznego polega na tym,
że ona pozwala na bieżąco ujawnić i unieważnić pewne odchylenia w działalności
przedsiębiorstwa, które mogą doprowadzić do aktualizacji zagrożeń i negatywnych skutków dla
przedsiębiorstwa, między innymi finansowego charakteru.
Rozwój gospodarki Ukrainy w warunkach rynku determinuje przemiany w systemie
rządzenia, które, z kolei, polegają na wzroście ich znaczenia przy podjęciu decyzji przedsiębiorstwa
jako pierwotnego ogniwa rządzenia. Wzmacnianie uwagi na pierwszoplanowym rozwiązaniu
wewnętrznych problemów rozwoju przedsiębiorstw determinuje konieczność ustalenia należnego
kierowania przedsiębiorstwami; kluczowym aspektem kierowania jest powiększenie kontroli [1, s.
11-27]. Dlatego, "umiejętna kontrola" - to podstawa dla osiągnięcia kluczowych inicjatyw i celi.
Użycie należnych sposobów kierowania może pomóc uniknąć wąskich miejsc, skrócenia etatu i
zbędnych kroków. Kontrola może uprzedzić stratę zasobów, między innymi głównych środków,
zapasów, informacji służbowej i gotówki.
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Należne sposoby rządzenia mogą pomóc zabezpieczyć dotrzymanie odpowiednich praw i
reguł. Okresowe sprawdzenia zasad kontroli mogą gwarantować, że proces kontroli zostanie pod
kontrolą.
Głównym celem kontroli jest stworzenie dla naszej ludności takiego środka, który pomoże
zabezpieczyć istnienie głównej i konsekwentnej kontroli na przedsiębiorstwie [4].
Właśnie dlatego główne mechanizmy kontroli są opracowane dla zabezpieczenia
uzasadnionego, lecz nie absolutnie gwarantowanego sposobu obrony zasobów, pewności
operatywnej i finansowej informacji i dotrzymania praw i reguł.
W administracyjnym wyborze procedur i metod kontroli, stopień kontroli zajętych jest
wskaźnikiem uzasadnionych sądzeń. Pod warunkiem, kiedy będzie niepraktycznie albo niemożliwie
ustalić dowolny ze zaznaczonych rodzajów kontroli, co może być w razie z niewielkiego działu
eksploatacji, kierownictwo powinno wybierać między następnymi wariantami:
1. polepszyć istniejące metody kontroli za rachunek zwiększenia ilości sprawdzeń i
wzmacniania nadzoru;
2. wprowadzić alternatywne środki kompensujące;
3. przyjąć ryzyka, właściwe słabym stronom kontroli.
Sposoby kontroli, jak zaznaczono przez mechanizm kontroli, są uważane za samodzielne.
Razem standardy kontroli, polityka przedsiębiorstwa i procedury rządzenia i reguły działów trzeba
rozpatrywać jako część procesu dla ustalenia, wsparcia i polepszenia systemu kontroli w systemie
ekonomicznego bezpieczeństwa przedsiębiorstwa.
Proces kontroli musi wspierać się przez uznanie wszystkich poziomów przedsiębiorstwa.
Sam proces musi włączać operatywną analizę, opracowanie procedur i metod kontroli, związku i
monitoringu. Operatywna analiza wymaga oceny ryzyk i wyznaczenia odpowiednich celi rządzenia.
Oprócz tego, operacyjne środowisko (na przykład, poziom automatyzacji, budżet i zasoby) muszą
być wzięte pod uwagę tak samo jak i analiza kosztów i korzyści po to, żeby przekonać się czy koszt
kontroli nie przekracza korzyści od niego.
Na podstawie operatywnej analizy mogą być wybrane konkretne metody albo procedury
kontroli. One mogą włączać uzgodnienia, pozwolenia, pogodzenia, roboczą segregację, ważne
opinie albo dokumentację. W ciągu całego procesu, związek powinien wolno spełniać się pod
postacią przygotowania kadrów, informowania i związku zwrotnego. Kontrola działalności
powinna być przeprowadzona i oceniona wyłącznie w miejscu. To może być zrealizowane kosztem
pojednania samodzielnych sprawdzeń, rewizji i zewnętrznego audytu.
Co dotyczy odpowiedzialności, na przedsiębiorstwie każdy przewodniczący jest zwłaszcza
odpowiedzialny za "ustalenie tonu wierzchołka" potrzebnego po to, żeby stworzyć należne
środowisko dla
spełnienia kontroli wewnętrznej na przedsiębiorstwie. Przedstawiciele
przewodniczących muszą zabezpieczyć takie warunki, byle tendencja kierowniczych zasad kontroli
była we właściwy sposób załatwiona formalnie i poparta w zasięgach jej organizacji.
Administratorzy biznesu i rządzenie resortowe są odpowiedzialne za ujawnienie naruszeń. Każdy
biznes-administrator musi być znajomy z typami naruszeń, które mogły by powstać na jego
przedsiębiorstwie i być przygotowanym do wyznaczenia bądź-jakiej wskazówki : trwonienie albo
przywłaszczanie, które były czy są w zakresie jego działąlności. Dlatego, każdy biznesadministrator będzie przyciągnięty do odpowiedzialności za funkcjonowanie systemu kontroli
wewnętrznej w jego zakresie.
Kontrola na przedsiębiorstwie będzie efektywna pod warunkiem, kiedy w odpowiedni
sposób rządzą i podtrzymują jego stabilne funkcjonowanie na wszyskich poziomach. Dlatego we
współczesnych warunkach częścią kompleksu środków powinien zostać się program konkretnych
działań, skierowanych na stworzenie kontroli na przedsiębiorstwach.
Więc, kontrola jako system ekonomicznego bezpieczeństwa przedsiębiorstwa przedstawia
system nieprzerwanej obserwacji za efektywnością użycia majątku subiektu gospodarczego,
prawomocnością i celowością gospodarczych operacji i procesów, zachowaniem środków
pieniężnych i materialnych wartości. W ten że czas kontrola jest składnikiem mechanizmu
rynkowego, jednym ze sposobów sprawdzenia wykonania podjętych decyzji, najważniejszą funkcją
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rządzenia gospodarką. Co dotyczy głównych celi kontroli dla prostoty realizacji, powoływania i
późniejszej ich oceny rozdzielone na cele formatu cyklu biznesowego, to cykl biznesowy wyznacza
się jako całokształt powiązanych wydarzeń albo procesów. Często cykl obejmuje pewną operację
od jej początku i do zakończenia.
Rządzące zasady kierowania w ramach każdego cyklu są opisane w ten sposób, byle
usatysfakcjonować główne cele systemu kontroli i zabezpieczyć wykonanie wymagań
zewnętrznych, włączając ogólne zasady ewidencji księgowej oraz odpowiednie prawa i reguły.
Tym nie mniej, fundamentalnymi kryteriami kontroli są: konkretne operacje
przeprowadzają się odpowiednio do ogólnych albo konkretnych pozwoleń managementu; konkretne
operacje we właściwy sposób odzwierciedlają się dokładnymi i we właściwym czasie zrobionymi
zapisami; aktywa i dokumenty przedsiębiorstwa są odpowiednio obronione.
Zaproponowana matryca kontroli w systemie bezpieczeństwa ekonomicznego na
przedsiębiorstwie, co jest przedstawione poniżej, podaje główne wskazania dla obróbki wszystkich
operacji odpowiednio do zaznaczonych powyżej kryteriów kontroli (Tablica 1).
Tablica 1
Matryca kontroli w systemie bezpieczeństwa ekonomicznego na przedsiębiorstwie
Cele
Autoryzacja

Załącznik
Czy dozwolone jest źródło?
Czy są źródła własnymi?

Kontrola

Ochrona

Zapis

Kto musi spełniać kontrolę?
Czy rozdzielone obowiązki?
Czy jest on dokładny/pełny?
Czy jest on zrobiony we
właściwym czasie?
Czy jest on
zadokumentowany?

Proces
Czy zatwierdzone są
procedury?
Czy procedury są w całości
dokonane?
Czy jest śledztwo?

Wydajność
Co właśnie było
zatwierdzono?
Czy poprawnie uzgodnione
kontrowersje?
Czy analiza rządzącego jest
adekwatną?

Kto ma dostęp do operacji?
Czy rozdzielone
obowiązki?
Kto to robi?
Kiedy?
Czy procedury są
konsekwentne?
Czy podporządkowują się
one odszkodowaniu?
Czy analiza rządzącego
jest adekwatną?

Czy jest informacja
konfidencjonalną?
Kto musi nią posiadać ?
Czy jest operacja dokładną
i skończoną?
Czy analiza rządzącego jest
adekwatną? Czy operacja
jest zrównoważoną?

Wprowadzenie standardów kontroli pozwoli rozstrzygnąć następne zadania: dopracowanie
odpowiedniości norm czynnych akt ustawodawczych ds kontroli wewnątrzekonomicznej i
realizacja funkcji samoregulacji działalności kontrolnej; zabezpieczenie jedynej podstawy
metodologicznej kontrolnej działalności subiektów gospodarczych; pomoc w organizacji wyraźnie
strukturuowanego i efektywnie działającego systemu kontroli przedsiębiorstwa; uwzględnienie
osiągnięć
ostatnich badań teoretycznych z podanych pytań i doświadczenia czołowego
funkcjonowania systemu kontroli; wyznaczenie dodatkowych warunków dla regulacji istniejących i
potencjalnych konfliktów między pracownikami na przedsiębiorstwie.
Następne cele ogólnej kontroli, które dotyczą wszystkich cykli biznesowych, muszą być
adaptowane do wszystkich operacji przedsiębiorstwa, więć trzeba wydzielić takie główne standardy
kontroli :
1. Wszyscy pracownicy muszą dotrzymywać się polityki resortowej i procedur
przedsiębiorstwa;
2. Polityka przedsiębiorstwa i procedury administracyjne powinny być dotrzymane przez
wszystkie pododdziały, które znajdują się pod wpływem;
3. Adekwatny podział obowiązków i zobowiązań musi być ustalony i poparty przez
wszystkie pododdziały funkcjonalne przedsiębiorstwa: odpowiedzialność za przechowywanie i
obowiązki księgowych muszą być rozdzielone byle zabezpieczyć niezależny przegląd i ocenę
operacji przedsiębiorstwa;
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4. Żadna osoba, prosto czy pośrednio, nie może sfałszować albo zabezpieczyć falsyfikację
żadnego zapisu, żadnej księgi czy rachunku przedsiębiorstwa;
5. Wszystkie pododdziały muszą opracować system kontroli wewnątrz przedsiębiorstwa do
zabezpieczenia tego, byle aktywa i zapisy przedsiębiorstwa były we właściwy sposób obronione
przed stratami, zniszczeniami, kradzieżami, przemianami albo niesankcjonowanym dostępom;
6. Zapisy przedsiębiorstwa muszą być poparte odpowiednio do ustalonej i zatwierdzonej
polityki przechowywania zapisów;
7. Wszystkie pododdziały operacyjne i instytucje muszą opracować procedury
dokumentowania i sprawozdawczości dla operatywnego zarządzenia bądź-jakiego wypadku
oszustwa, przywłaszczania albo bezprawnych czy nieetycznych reguł eksploatacji.
Więc, poprzednia kontrola (spełniają przed wykonaniem operacji gospodarczych, żeby
zapobiec nieracjonalnym stratom i niegospodarności, bezprawnym działaniom i różnym stratom) w
systemie bezpieczeństwa ekonomicznego na przedsiębiorstwie pomaga uprzedzić powstanie
niesprzyjających sytuacji, a potoczna kontrola (spełnia się w trakcie wykonania gospodarczych
operacji i jej głównymi zadaniami są ujawnienia odchyleń w trakcie podjęcia prac w celu używania
koniecznych środków ds usunięcia negatywnych czynników i umocowania pozytywnego
doświadczenia) może wyznaczyć niesprzyjającą sytuację albo naruszenie po tym, jak ono się stało i
dlatego przeprowadzimy podane badanie w wyglądzie tablicy 2.
Tablica 2
Właściwości kontroli jako element ekonomicznego bezpieczeństwa przedsiębiorstwa
Kontrola
Rozdzielenie obowiązków (poprzednia kontrola)
Żadna ooba nie musi mieć możliwości oceniać,
zatwierdzać i odzwierciedlać operacje, rządzić aktywami
od tej operacji i przeglądać zapisy.
Zatwierdzenie / Kontrola (potoczna kontrola)
Ugody, które zobowiązują przedsiębiorstwo i wpływają
na status zatrudnienia i dlatego muszą być zatwierdzone
przez odpowiedni poziom rządzenia
Bezpieczeństwo / ochrona: (potoczna i poprzednia
kontrola)
Aktywa przedsiębiorstwa, informacja muszą być
obronione od uszkodzenia, kradzieży i zniszczenia przez
parole, uwagę
Informacyjne technologie ds rządzenia : (poprzednia i
potoczna kontrola)
Kontrola ogarnia centrum opracowania danych za
operacjami,
licencjonowanie
oprogramowania,
bezpieczeństwa dostępu i wsparcia systemu.
Regularne uzgodnienia: (potoczna kontrola)
Kontrola informacji filii firmy, przeprowadzona we
właściwym czasie w oficjalnej księdze ewidencji
(finansowy system przedsiębiorstwa - to oficjalny zapis
wszystkich finansowych operacji) pomaga wyznaczać ich
odchylenia.

Obniża ryzyko
Pieniężne przywłaszczania, aberracje sprawozdawczości
finansowej, osobiste zakupy, kradzieże, falsyfikacja
czasu i finansowe zapisy, użycie kosztów nie zgodnie z
przeznaczeniem, tymczasowa nieodpowiedność w ciągu
sprawozdawczego okresu.
Niesankcjonowane
ugody,
zobowiązania
przedsiębiorstwa według niepożądanych finansowych
albo
produkcyjnych
zobowiązań,
wykrzywienie
finansowej sprawozdawczości, użycia kosztów nie
zgodnie z przeznaczeniem.
Kradzieże, uszkodzenia, straty finansowe, negatywna
reklama co do przedsiębiorstwa, niesprzyjające prawne
działania, kompromis poufności i badania informacji.
Naruszenie licencyjnych ugod, kary, kompromis
konfidencjonalnej
i
skrzywionej
finansowej
sprawozdawczości, niesprzyjające prawne warunki, straty
zaufania społecznego.
Aberracja
sprawozdawczości
finansowej
sprawozdawczości, podjęcia decyzji, założonych na
błędnej informacji, nieprawidłowe spełnienie spłat,
deficyt rachunku.

Więc, uogólniając wszystko wymienione powyżej, można zrobić wniosek, że jednym z
najważniejszych czynników systemu rządzenia przedsiębiorstwem jest właśnie kontrola w systemie
ekonomicznego bezpieczeństwa przedsiębiorstwa, przecież ona zabezpiecza efektywne wykonanie
funkcji personelu i prognozowania działalności przedsiębiorstwa w przyszłości.
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The role of valuation as an important institution for the paradigms development of integrated reporting has
been described in the article. Based on the concept of sustainable development the expediency of the introduction in
International Valuation Standards categories of environmental value and social value to reflect the worth and economic
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У статті висвітлено роль вартісної оцінки як важливого інституту для розвитку парадигми
інтегрованої звітності. Виходячи із концепції сталого розвитку обґрунтовано доцільність введення у
Міжнародні стандарти оцінки категорій екологічної та соціальної вартості для відображення цінності та
економічних вигод, які привносять окремі види ресурсів та капіталів.
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У сучасних умовах господарювання значна невизначеність та волатильність
зовнішнього і внутрішнього середовища функціонування організацій потребують
застосування новітніх технологій управління, які вимагають значних обсягів різноманітної
інформації, окрім традиційної, джерелом якої переважно була фінансова звітність.
З початку 1990-х рр. подібна інформація надавалася за допомогою додаткових форм
фінансової звітності шляхом оприлюднення різноманітних звітів (про соціальну
відповідальність, додану вартість, перспективи розвитку, соціальну та екологічну діяльність
підприємств тощо). З часом, окрему групу таких звітів, які переважно складалися із набору
нефінансових показників, виокремили в нефінансову звітність, яка доповнювала фінансову
звітність, що публікувалася підприємствами [1].
Однак, така доповнена система облікового звітування не пройшла випробування
часом внаслідок своєї неможливості забезпечити за допомогою застарілих методичних
інструментів надання інформації, необхідної користувачам для прийняття управлінських
рішень в умовах функціонування економіки, орієнтованої на забезпечення сталого розвитку.
Також важливими передумовами реформування існуючої системи звітності були:
1) вимоги зовнішніх зацікавлених сторін: населення, споживачів, постачальників,
підрядників, регіональних адміністрацій, неурядових організацій, інвесторів, акціонерів,
працівників підприємства, громадськості тощо;
2) необхідність поліпшення операційної діяльності та покращання іміджу підприємства: збільшення інвестиційної привабливості підприємства, зростання продуктивності праці,
зниження матеріаломісткості виробництва, скорочення обсягів споживання енергоносіїв,
зменшення шкідливих викидів у навколишнє середовище, покращення соціальноекономічних умов праці;
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3) дотримання нормативних актів, дія яких поширюється на українські підприємства:
принципів Глобального договору ООН відповідно до «Керівництва із звітності у сфері
стійкого розвитку»; міжнародної організації Global Reporting Initiative (GRI); стандартів серії
АА1000 Міжнародного інституту соціальної та етичної звітності; міжнародних стандартів
фінансової звітності (МСФЗ) та ін. [2].
З метою вирішення цих проблем була розроблена концепція інтегрованої звітності,
яка змінила існуючі підходи до розуміння сутності систем бухгалтерського і управлінського
обліку та їх призначення, розширила поняття бухгалтерської звітності та значно змінила роль
обліку в суспільстві [13-16].
У 2013 році було випущено «Проект міжнародного формату інтегрованої звітності
<IR>». <IR> – це процес, який призводить до подання організацією відомостей, які
виражаються у випуску періодичного інтегрованого звіту про створення цінності протягом
певного часу. Інтегрований звіт є стислим викладом інформації про те, як стратегії
організації, управління нею, її діяльність та перспективи в контексті впливу зовнішнього
середовища, допомогли створити цінність в короткостроковій, середньостроковій і
довгостроковій перспективі [3].
У проекті також підкреслюється значення здатності організацій створювати цінності
внаслідок використання ними фінансового, промислового, інтелектуального, людського,
природного і соціального капіталів, можливості впливу організацій на ці капітали, а також
фактори створення і руйнування їх вартості. Окрім цього, акцентується увага на тому, що
основною метою парадигми інтегрованого обліку є орієнтація всього облікового процесу на
створення та генерування вартості.
Однак складання інтегрованої звітності у сучасних умовах пов'язане із низкою
проблем: складністю забезпечення суттєвості інформації; необхідністю забезпечення балансу
між розкриттям потрібної, але не надмірної інформації; складністю забезпечення вимог
різних груп користувачів, інтереси яких часто є взаємно протилежними один одному,
необхідністю дотримання балансу інтересів у частині задоволення інформаційних потреб і
постійними сумнівами, а чи сприяє розкриття будь-якої інформації стійкому розвитку і
компанії, й інших зацікавлених осіб тощо [4-6].
Ключовими економічними категоріями у Проекті <IR> є категорії цінності і капіталу.
У Великому тлумачному словнику української мови заслуговують уваги три
визначення поняття «цінність» [7]. Це: 1) важливість, значущість чого-небудь; 2) те, що має
певну матеріальну, духовну вартість; 3) виражена у грошах вартість чого-небудь.
У Вікіпедії [8] це: 1) якість об’єкта, що визначає його корисність; 2) вартість, тобто
грошовий вираз корисності та значимості; 3) абстрактні сутності, що слугують моральними
орієнтирами.
Виходячи із такого розуміння цієї дефініції та пріоритетності категорії вартості,
можна дати таке визначення цінності – це сукупність властивостей або характеристик
об’єкта, що відповідають соціальним, суспільним, екологічним, естетичним і технічним
вимогам, які склалися до нього на момент оцінки і характеризують вартість, корисність та
ефективність його використання [9].
Також у проекті <IR> вказується на те, що основною формою збереження цінності є
капітал. Різні види капіталу збільшуються, зменшуються чи перетворюються шляхом
здійснення заходів і отримання результатів організацією тому, що вони покращуються,
споживаються, змінюються, знищуються чи піддаються іншому впливу в ході здійснення
діяльності організацією [3].
Безумовно, що з практичної точки зору найважливіше значення має вартісна оцінка
капіталу, оскільки вартість є універсальним показником цінності, який забезпечує
порівнянність показників, що є однією із ключових вимог проекту інтегрованої звітності.
Для її здійснення, вироблення уніфікованих підходів до методології та порядку
проведення вартісної оцінки використовується започаткований міжнародною спільнотою
інститут оцінки.
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У 1981 р. було створено Міжнародний комітет зі стандартів оцінки вартості майна.
Цей комітет розробив низку стандартів, правил оцінки та керівних документів [10].
В Україні вартісна оцінка здійснюється згідно Закону України «Про оцінку майна,
майнових прав та професійну оціночну діяльність в Україні»; «Методики оцінки майна»;
Національних стандартів оцінки: НС 1 «Загальні засади оцінки майна і майнових прав»; НС 2
«Оцінка нерухомого майна»; НС 3 «Оцінка цілісних майнових комплексів»; НС 4 «Оцінка
майнових прав інтелектуальної власності».
Оцінка майна та майнових прав, як процес визначення їхньої вартості, завжди
націлена на певну сферу використання її результатів. Саме тому при проведенні оцінки
визначається конкретний вид вартості об'єкта як імовірна сума грошей, що може бути
отримана за об'єкт оцінки на дату оцінки виходячи з передбачуваних умов угоди, для цілей
якої проводиться оцінка. Комплекс методичних підходів, методів і оціночних процедур, які
відповідають певному виду вартості, називається базою оцінки [11, п. 11].
Бази оцінки поділяються на ринкову базу оцінки і неринкові бази оцінки. У результаті
використання ринкової бази визначається ринкова вартість, а в результаті використання
неринкової бази – неринкові види вартості. Типовим умовам здійснення угоди з погляду
ринку конкретних об'єктів власності відповідають ринкові бази оцінки. У деяких випадках,
якщо умови майбутньої угоди специфічні, як правило, використовуються неринкові бази
оцінки. В остаточному підсумку вибір бази оцінки залежить від мети, для якої проводиться
оцінка, особливостей об'єкта оцінки, а також урахування законодавчих і нормативних
обмежень й вимог.
Ринкова вартість – вартість, за якою можливе відчуження об'єкта оцінки на ринку
подібного майна на дату оцінки за угодою, укладеною між покупцем і продавцем після
проведення відповідного маркетингу і за умови, що кожна із сторін діятиме зі знанням
справи, розважливо і без примусу.
Для отримання ринкової вартості, необхідно щоб вартісна оцінка базувалась на
ринкових фактах і поточних очікуваннях учасників ринку стосовно активів підприємств.
Крім того, при визначенні ринкової вартості оцінка має базуватися на принципі найбільш
ефективного використання майна [10, 11]. Це вимагає розгляду використання майна з
цілями, які можуть бути не пов’язані з основною діяльністю організації, якщо таке
використання можливе.
Хоча поняття ринкової вартості відображає найбільш вірогідну ціну майна, досить
часто виникають ситуації, коли не тільки не вимагається, але й неможливо визначити
ринкову вартість. Тоді використовують неринкові бази оцінки. Саме при визначенні цінності
людського, природного, екологічного і соціального капіталів можуть визначатися переважно
неринкові види вартості.
До неринкових видів вартості відносяться: вартість заміщення, вартість відтворення,
залишкова вартість заміщення (відтворення), вартість у використанні, споживча вартість,
вартість ліквідації, інвестиційна вартість, спеціальна вартість, ліквідаційна вартість, чиста
вартість реалізації, оціночна вартість та інші види вартості [10, 11].
Ще один вид вартості – справедлива вартість. Вона визначається при переоцінці
майна для цілей бухгалтерського обліку й фінансової звітності, що виконується відповідно
до Міжнародних і Національних Стандартів Бухгалтерського Обліку. Термін „справедлива
вартість” — бухгалтерське поняття й відповідно до НСБО формулюється як „сума, за якою
може бути здійснений обмін активу або оплата зобов’язань у результаті операцій між
обізнаними, зацікавленими та незалежними сторонами.
Справедлива вартість може визначатися на ринковій і неринковій базах оцінки.
Справедлива вартість неспеціалізованих активів підприємств має визначатися на базі
ринкової вартості. Але якщо мова йде про спеціалізоване майно чи майно спеціального
призначення, або спеціальної конструкції, то справедлива вартість може бути визначена як
залишкова вартість заміщення [10, 11].
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Окрім цих, загальноприйнятих видів вартості, нами пропонується використання
додаткових видів вартості, виходячи із концепцій сталого розвитку, цінності та парадигми
інтегрованої звітності. Це екологічна вартість та соціальна вартість.
Екологічна вартість – вартість майна, що визначається з урахуванням конкретних
умов, вимог і мети інвестування в об'єкт оцінки з метою збереження довкілля. Екологічну
вартість доцільно визначати, коли при оцінці необхідно врахувати додаткове інвестування у
природоохоронні заходи, зберігати відновлювані природні ресурси, утримувати на
безпечному рівні екологічні параметри або виконувати інші екологічні вимоги, що тягнуть за
собою значні матеріальні витрати.
Соціальна вартість – вартість об’єкта оцінки, що визначається з урахуванням
інвестування з метою створення умов для виконання довгострокових зобов’язань щодо
покращення якості життя працівників організацій та їх родин, сприяння сталому розвитку
місцевих громад і суспільства загалом. Ця вартість покликана забезпечити інплементацію
концепції соціальної відповідальності організацій, через реалізацію відповідної
амортизаційної політики, створення належних реноваційних механізмів, соціальних
податкових пільг та преференцій.
І хоча, на даний час, є критичні висловлювання щодо доцільності введення категорій
«інтелектуальний капітал», «екологічний капітал», «соціальний капітал» і т. п. [12], хочемо
зазначити, що поява цих категорій є закономірним процесом розвитку економічної науки,
поглибленого розуміння окремих аспектів економічної діяльності, виникнення нових
факторів створення і руйнування вартості та джерел отримання економічних вигод і переваг
у сучасному світі.
Проблема полягає в тому, що складно виокремити цінність та економічні вигоди, які
привносить той чи інший вид ресурсу для бізнесу і соціуму. Але це і є одним із
найважливіших завдань економічної і вартісної оцінки різних видів ресурсів, активів,
капіталів та їх цінності.
Для вирішення цих завдань, найбільш доцільним бачиться застосування дохідного
підходу, а саме методів: економічних вигод, переваг у доходах, надлишкових грошових
потоків, виграшу у витратах, звільнення від роялті [9]. Перспективним також бачиться
використання новітніх методів оцінки, що базуються на теорії реальних опціонів,
ймовірнісних та статистичних методів.
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APPROACHES TO ORGANIZING WORK ON DETERMINING PROBLEMS
IN BANKS ACTIVITIES
The approaches to managing the banks’ problem debts according to the requirements of the Basel Committee
on Banking Supervision and mechanisms of managing the banks’ problem assets are determined in the article; bank
internal and external methods of managing the problem debts of Ukrainian banks have been analyzed; the necessity of
founding an organizing structure, which is the system of financial institutions for efficient managing of banks’ problem
debts has been grounded.
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The extreme worsening of bank balances and the increase of the share of banks problems
assets is a characteristic feature of the banking system functioning of Ukraine. Such situation has
bad impact on the results of banks financial activity, forms certain problems for creditors and
loaners, reduces the population trust in the banking system and restricts the renewal of giving loans
to the real sector of Ukraine economy.
The analysis of the publications and researches shows that in scientific literature such
researchers as O. Baranovsky, V. Krylova, O. Lavrushyn, V. Mischenko, С. Роуз Пітер, L. Sloboda
and others have paid great attention to the problem assets management. However, as the
investigation of scientific literature and the analysis of modern practice highlight, the point of
banks’ problem assets management has not been solved absolutely yet which leads to the necessity
of further improvement of work with the banks of problem assets in a post crisis period.
Knowing the topicality of the problem under discussion, the purpose of our scientific article
is the investigation of the methods and the determination of approaches and mechanisms to the
management of the banks’ problem assets of Ukraine.
To achieve the set goals the following tasks have been solved in our work: the certain
approaches to the management of the of banks’ debts in accordance with the requirements of the
Basel Committee on Banking Supervision and mechanisms of banks’ problem assets management
are determined; the interbank and external methods of management of the banks’ debts of Ukraine
are analyzed; the necessity of creating the organizing structure which is the system of financial
establishments for the effective management of the of banks’ debts is grounded.
Problem banks are a rather widespread phenomenon for many countries of the world. They
themselves are eyesore for the bodies which are responsible for bank supervision in all the countries
despite their political structure, the specificity of their financial systems and the level of their
economic development. The Basel Committee on Banking Supervision consider a bank problem the
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liquidity or solvency of which can be loosened or worsened if there is not any sufficient increase of
its financial resources and the improvement of managing bank activity risks does not take place.
The basic symptoms of problem (unstable) banks are the loss of capital, assets low quality,
unprofitability, liquidity problems, reputation worsening. Bank problems are, as a rule, the result of
a range of factors, however, in most cases, they are the consequences of loaning problems, as it was
and still remains the basic sphere of bank activities. Most frequently all the loan losses are due to
the lack of the control and the credit risks systems management. There are the substantial reasons of
origin of problems. The violations of bank laws are the considerable causes of appearing problems
in banks activities. The work with problem banks can be represented due to such basic approaches:
usage of correcting measures on a problem bank; non-working (restructuring) and liquidation of a
problem bank [1].
Under the ordinary circumstances the Board of the Directors must determine the measures of
bank problems solving. However, if a bank violates the requirements of the bodies responsible for
regulations and supervision, for example, the requirements of sufficient capital or the requirement
on the liquidity level of, the above mentioned bodies must be provided with the power to force such
bank to take necessary correcting measures, and also have the legislatively founded right to make
sure that the measures which will be used are acceptable.
Consequently, the role of the bodies responsible for regulations and supervision is to the
management and direction of bank efforts to make it work better. It absolutely corresponds to the
general aims of the bodies of regulations and supervision of a lot of countries which pursue
financial stability, minimization of losses of depositors and bank creditors, and also providing
economic activities. And only in separate cases the bodies of regulations and supervision must
come to the conclusion to close a problem bank.
Thus, the Basel Committee on Banking Supervision has worked out the approaches and
mechanisms of closing the problem banks. Therefore, the basic approaches to closing the banks are
legal and economic. In the case of the legal closing of the bank they withdraw its license and stop
its existence as a juridical person. In its turn, the economic closing foresees an interruption or
stopping the bank activities [1].
As it has been mentioned above, after investigating the bank problems the first step is to
evaluate the necessity of correcting measures. However, it is justified exceptionally in the case of
the bank rapid “revival”, i.e. its quick stability within a short period of time. In other case, bank
restructuring is necessary. For a large bank with a difficult structure restructuring itself can be the
only right decision on a long-term perspective. In fact, it is difficult enough for such banks to find
rapidly the potential investors who possess the sufficient financial resources for unity or absorption.
If a bank is not able to solve its problems by the efforts of its shareholders alone, it is
reasonable to consider the question of its combining or absorbing by the other bank. A problem
bank can be attractive for a bank-follower (buyer, bank recipient) for a lot of reasons. The
competitor of such bank, who aims at getting access to the certain market segment and wishes to
extend his network, can be interested in owning a problem bank (even flat-broke). The bankfollower (buyer, bank recipient) expects to possess its assets at low price with an almost immediate
profit. Thus, the rapid (effective) measures on organizing the process of amalgamating or absorbing
are important before the cost of problem bank assets will decrease.
Amalgamating or absorbing as a mechanism of closing banks, have the following
advantages: a problem bank (bank, that suffers from bankruptcy) remains an acting juridical person,
that is why the cost of assets is saved. It minimizes the expenses of taxpayers and the system of
deposits insurance, which in other case must have recovered all the losses connected with
bankruptcy; minimizing the consequences for a market, as the failures on giving bank services to
the problem bank(bank, that suffers from bankruptcy) clients are absent; all assets are passed to the
bank-follower (buyer, bank recipient) due to which the depositors’ and creditors’ rights remain fully
protected.
The next mechanism of closing banks is gaining assets and acceptance of obligations.
Gaining assets and acceptance of obligations is the mechanism of closing a problem bank which
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allows the other bank to acquire some or all assets of a problem bank simultaneously accepting their
some or all obligations. As for its rest assets the procedure of liquidation is used.
The operations on gaining assets and acceptance of obligations must be carried out during an
extremely short period of time which allows to get rid of stopping problem bank operations, saving
its market cost and decreasing the losses connected with its closing.
There are a few varieties of operations on gaining assets and acceptance of obligations:
selling (passing) of a part of assets and obligations of the working bank; selling (passing) of a part
of assets and obligations of the non-working bank; selling (passing) of assets and obligations of the
(whole) bank.
Gaining assets and acceptance of obligations as a mechanism of closing banks have the
following advantages: it allows to save the cost of assets of problem bank and continue its activities;
it influences the markets in the least degree; clients are served and can get immediate access to their
deposits and finances in the bank-follower (buyer, bank recipient).
The next mechanism of closing such banks as “bridge-bank” (“transitional bank”) is topical
if it is impossible immediate finding of the bank-follower (buyer, bank recipient). The notion of
“bridge-bank” is used to determine the bank, which carries out temporary maintenance of the
insured deposits and active (working, beautiful) assets (to the moment of their selling to the
investors), which are passed to him from a problem bank which is subject to liquidation. Thus
depending on a situation in a banking sector a few such banks can be founded. The purpose of
founding a “bridge-bank” is providing nonstop carrying out of bank transactions by passing the
problem bank assets and obligations to it during the period of making a final decision on the point
of insolvency regulations of the latter.
The insured deposits, active assets, capital assets (branches, IT equipment), employees
(temporary hired) can be sold (passed) to the “bridge-bank”. The assets and obligations, which are
not subject to be passed to the “bridge-bank” remain at disposal of the liquidating commission in
future are subject to liquidation according to the procedure of the national legislation, or passing, in
behalf of the companies responsible for the assets management (CMA). The “bridge-bank” can use
the state support in operations to compensate the difference in the cost of assets and obligations
which are passed to it.
The advantage of “bridge-bank” operation is that it allows to provide time for the search of a
potential investor and a thorough approach to the preparation of the terms of the corresponding
agreement. However, this operation should not be used to drag out the time. You should not allow
the problem bank to continue its activities during a relatively long period of time as such bank will
lose its market value as a result of mass outflow of deposits from it.
Thus, taking into account the above mentioned, it is possible to state, that the “bridge-bank”
operation is used as a mechanism of closing the problem bank and the basic setting of “bridge –
bank” consists in softening of consequences of the of problem bank bankruptcy by means of
providing the process of customers’ service of such bank, which is achieved due to the sale (passing
) of active assets and insured obligations to the “bridge-bank” and diminishing the weight on the
system of deposits guarantee.
Thus regardless the approaches and mechanisms of closing a problem bank there can be left
a great number of low quality credits and other bad assets which need management. To solve the
problem of bad (problems, “toxic”) assets they call a company which deals with assets management
(“bad bank” “hospital bank”). Thus, the term a “bad bank” is used for determination of a financial
institution founded exceptionally for gaining and managing problem assets t. Such bank is also
called a “bank-collector”.
It is necessary to notice that unlike world practice, in Ukraine only some mechanisms of
banks closing and methods of managing the banks problem debt have been regulated so far [2, 3, 4].
The law of Ukraine “On amendments of some legislative acts of Ukraine of peculiarities of carrying
out measures aimed at the financial bank recovery” adopted on July 24, 2009 № 1617-VI [5]
regulates the carrying out of the operations on gaining assets and accepting obligations, and also the
operation called “sanative bank”, the primary purpose of its founding is the defense of depositors’
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interests and other banks creditors.
The researches of home practice of realization of the mentioned mechanisms and methods of
managing the banks problem debt in 2008 – 2014 give grounds to talk about the limited possibilities
of their usage and low efficiency from the angle of improving the credits qualities and the structure
of bank balances. The basic methods of organizing work with the banks debt problem, their merits
and demerits are represented in Table 1.
Table 1
Merits and demerits of basic methods of organizing work with the banks debt problem in
Ukraine [6]
Methods
organizing work
Bank self-work on
problem debt returning

Making the agreement on
agent maintenance of
brief-case with the
collector company

Giving up the right of
action (sale of brief-case
sale including the passing
of the brief-case to the
Investment Fund

Writing off hopeless debt

Merits

Demerits

Absence of expenses on payment of labor
of collector companies salary and discount
at sale

1. Absence of expenses of labor hours
on the work with the problem debt gives
the bank the possibility to concentrate on
profitable operations.
2. Financial expenses on the problem
debt return appear only under the
circumstances of returning debt
1. Absence of expenses of labor hours
on the work with the problem debt gives
the bank the possibility to concentrate on
profitable operations.
2. Possibility to avoid the procedure of
the problem debt returning and thus, to
avoid a conflict with a debtor.
3. Improvement of the brief-case quality
due to writing off the problem debt (taking
into account gross charges).
4. Optimization of taxation (in the case
of passing the debts to the Investment
Fund)
1. Absence of expenses of labor hours
on the work with the problem debt gives
the bank the possibility to concentrate on
profitable operations.
2. Improvement of the brief-case quality
due the writing off the problem debt
(taking into account gross charges).
3. The carrying out the orders of the
National Bank of Ukraine

1. Expenses of bank finances and
working hours of the personnel at
guarantee absence of debt returning.
2. The necessity of forming the 100%
reserve.
3. Negative influence of problem debt
on the credit brief-case qualities
Expenses on commissions to the collector
company (in percentage of the volume of
the returned debt)

Loss of the brief-case share due to the
discount sale.
Paying bonds (including share hold
investment certificates of in that number by
the rationing investment certificates of the
investment) the bank risks do not decrease

1. The necessity of forming the 100%
reserve before writing off.
2. Tax expenses.
3. Probable sanctions on behalf of the
State Tax Administration because of
unregulated orders of the National Bank of
Ukraine and Tax Legislation

On the basis of the conducted research it should be pointed out that the independent
management of the problem debt or the of credit brief-cases sale to the collector and factoring
companies is the most widespread methods of organizing work nowadays. It is also possible to
draw the conclusion, that majority of the analyzed banks uses a few methods: at early stages they
work independently with the problem debt, and at the later ones they pass it to the collector
companies or sell, and little sums are written off due to reserves.
Thus, lately there is the tendency of the banks revision of their policy in behalf of brief-cases
sale. Some banks give up the debt after the physical people credits to other physical people some
use the method of the bank participation in the problem loaner business. Cleaning the balance from
passive assets by their passing to the Investment Fund it is not widespread so far yet and it is used
only by some banks. It is particularly connected with the banks lack of information, partially - with
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the absence of the developed legislation in this sphere. Probably, in the future this direction will
develop, especially due to legislative support. For the passive credits of juridical persons in that
number, probably, the practice of debt liquidation of perspective enterprises by strange companies
in an exchange of a business share (according to the enterprises owners’ agreement) will develop.
At the same time one of the methods of reanimation of bank sector of Ukraine is the
foundation of “sanative bank”. The attempt of founding a similar structure in Ukraine was done in
2009, when the law of Ukraine “On amendments of some legislative acts of Ukraine of peculiarities
of carrying out measures aimed at the financial bank recovery” adopted on July 24, 2009 № 1617VI [5]. Thus, according to it the Law of Ukraine “On banks and banking” was supplemented with
article 86-1 the “sanative bank”, where the formation of such bank is presupposed by the Cabinet of
Ministers of Ukraine due to the offer of the National Bank of Ukraine.
Therefore, according to the requirements of article 86-1 of the Law of Ukraine “On banks
and banking” based on the offer of the National Bank of Ukraine on September 14, 2011, the
Cabinet of Ministers of Ukraine gave out the order “On sanative bank foundation”, the basic task of
which is the work with the problems assets of the state supporting banks, and the banks capitalized
with the state participation. However, the sanative bank functioning does not eliminate the
possibilities of “bridge-bank” functioning in Ukraine. In general, the formation of organizational
structure which deals with banks problem assets must probably exclude a few financial institutions
(“sanative bank” “bridge-bank” and others like that).
Thus, it is necessary to underline that there are the questions which remain topical, which
need urgent solution, particularly, the working out of appropriate norm-legal providing, and the
development and realization of mechanisms of managing of banks problem assets by combining the
interests of all the interested ones. So, providing the balance of participants’ interests in banking is
actual not only in economic development but in the development of norm-making in Ukraine. It is
predetermined by forming high- new quality phenomena in of our state economy in a post crisis
period. Such situation demands the necessity to solve such practical task as providing of the
optimum legal regulation of relations which appear in a bank sphere, particularly in the managing
the banks problem debt.
Conclusions
According to the recommendations of the Basel Committee on Banking Supervision the
approaches and mechanisms of closing problems banks have been defined. The basic approaches to
banks closing are legal and economic. In the case of the bank legal closing there is the license
withdrawal and stopping of its existence as a juridical person. In its turn, the economic closing
presupposes interruption or stopping of bank operations.
The mechanisms of problem banks closing are: restructuring, amalgamating and absorbing,
gaining of assets and acceptance of obligations, “bridge-bank” (“transitional bank” “bank” of
bridge). At the same time, the problem of bad (problem, “toxic”) banks assets must be solved by a
company managing the assets (“bad bank” “hospital bank”). Accordingly, the “bad-bank”
mechanism is intended for banks balance “cleaning” of the passive (bad, problems, “toxic”) assets
of banks.
The basic methods of organizing work are with the banks problem debt is the bank
independent work on of problem debt returning, the work with collector companies under the
circumstances of “agent agreement”, the brief-case sale of problem debt to the third persons, writing
off hopeless debt. In general, the formation of organizational structure which deals with banks
problem assets must probably exclude a few financial institutions (“sanative bank” “bridge-bank”
and others like that).
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ВИЗНАЧЕННЯ СУТНОСТІ ТА СКЛАДУ МАТЕРІАЛЬНИХ ОБОРОТНИХ АКТИВІВ
The article reveals the essence of the definition of "tangible current assets" in terms of domestic and foreign
authors. The necessity of determination of material circulating assets. An clarify the composition of material circulating
assets to more efficient management.
Keywords: tangible current assets, classification, storage of material circulating assets, inventory, inventory,
production resources, material resources.
В статті розкрито сутність дефініції «матеріальні оборотні активи» з точки зору вітчизняних та
зарубіжних авторів. Обґрунтована необхідність визначення складу матеріальних оборотних активів.
Запропоновано уточнити склад матеріальних оборотних активів з метою забезпечення більш ефективного
управління ними.
Ключові слова: матеріальні оборотні активи, класифікація, склад матеріальних оборотних активів,
запаси, виробничі запаси, виробничі ресурси, матеріальні ресурси.

В економічній науці вже довгий час достатньо повно і глибоко досліджувалась
сутність оборотних активів. Увага науковців до матеріальних оборотних активів була значно
меншою. Не знаючи сутності, ролі, значення та складових їх елементів керівництво
підприємства не зможе ефективно ними управляти.
Але при розкритті суті й складу поняття «матеріальні оборотні активи» погляди
вітчизняних та зарубіжних авторів літературних джерелах не завжди співпадають. В
спеціальній економічній літературі простежується ототожнення категорій «запаси»,
«матеріальні ресурси», «виробничі ресурси», «виробничі запаси».
В нормативних документах, які визначають відображення матеріальних оборотних
активів в обліку, звітності, а також в Податковому кодексі теж немає єдиного підходу до
трактування матеріальних оборотних активів. Більш того, сутність поняття «матеріальні
оборотні активи» надається як складова загальних оборотних активів.
У Національному положенні (стандарті) бухгалтерського обліку 1 «Загальні вимоги
до фінансової звітності» (НП(С)БО 1) надано значення загальних оборотних активів:
«оборотні активи – це гроші та їх еквіваленти, що не обмежені у використанні, а також інші
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активи, призначені для реалізації чи споживання протягом операційного циклу чи протягом
дванадцяти місяців з дати балансу» [1, п.3]. Виходячи із цього визначення, матеріальні
оборотні активи, дебіторська заборгованість і витрати майбутніх періодів віднесені до складу
інших активів. При розкритті сутності операційного циклу, як проміжку часу між
придбанням запасів для продовження діяльності і отримання грошей та їх еквівалентів від
реалізації вироблених з них продукції або товарів і послуг, у зазначеному стандарті
з’являється поняття запасів, яке виступає як синонім до матеріальних оборотних активів.
Методичними рекомендаціями щодо заповнення форм фінансової звітності [2, п.2.19]
у бухгалтерському балансі передбачено відображення матеріальних оборотних активів за
статтею «Запаси» (рядок 1100). Треба зауважити, що МСФО 2 «Запаси» і НП(С)БО 1
вказують, що для визначення об’єкта в якості актива, тобто включення його в
бухгалтерський баланс, він повинен відповідати визначенню активів і при цьому
задовольняти наведеним нижче умовам:
- існує ймовірність того, що підприємство отримає у майбутньому економічні вигоди,
пов’язані з їх використанням;
- їх вартість може бути достовірно оцінена.
Отже, у складі запасів підприємства слід відображати усі товарно-матеріальні
цінності, що задовольняють наведеним критеріям, незалежно від місця їх знаходження [3,
с.143].
Відповідно до вищезазначеного нормативно-правового акту за статтею «Запаси»
відображається загальна вартість активів, які визнаються запасами згідно з Положенням
(стандартом) бухгалтерського обліку 9 «Запаси» (П(С)БО 9). Це Положення визнає
економіко – правову сутність запасів. Запаси – це активи, які утримуються для подальшого
продажу за умов звичайної діяльності; перебувають у процесі виробництва з метою
подальшого продажу продуктів виробництва; утримуються для споживання під час
виробництва продукції; виконання робіт та надання послуг, а також управління
підприємством [4, п.4].
Методичними рекомендаціями щодо заповнення форм фінансової звітності
передбачено, що у разі відповідності ознакам суттєвості може бути окремо наведена
інформація про вартість виробничих запасів, незавершеного виробництва, готової продукції
та товарів [2, п.2.19]. Тобто цей нормативний документ вживає матеріальні оборотні активи
як синонім поняття «запаси». При цьому виділяє із складу запасів чотири групи активів:
виробничі запаси, незавершене виробництво, готову продукцію та товари. Цим же
документом передбачено і склад виробничих запасів, до яких віднесено вартість малоцінних
та швидкозношуваних предметів, сировини, основних і допоміжних матеріалів, палива,
покупних напівфабрикатів і комплектуючих виробів, запасних частин, тари, будівельних
матеріалів та інших матеріалів, призначених для споживання в ході нормального
операційного циклу.
Таким чином, вищенаведене дозволяє зробити висновок, що категорія «матеріальні
оборотні активи» тотожна категорії «запаси», а виробничі запаси, незавершене виробництво,
готова продукція та товари є їх складовими.
П(С)БО 9 визнає запаси активами і для цілей бухгалтерського обліку виділяє
конкретні їх групи. Назву першої групи не визначено, але в ній надано перелік наступних
елементів запасів: сировина, основні і допоміжні матеріали, комплектуючі вироби та інші
матеріальні цінності, що передбачені для виробництва продукції, виконання робіт, надання
послуг для обслуговування виробництва і адміністративних потреб. Тобто, складовими цієї
групи запасів є предмети праці, які Методичними рекомендаціями щодо заповнення форм
фінансової звітності визнані як «Виробничі запаси». Окремо виділяються групи:
незавершене виробництво; готова продукція; товари у вигляді матеріальних цінностей,
придбаних для подальшої реалізації; малоцінні та швидкозношувані предмети [4, п.6].
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Законом України «Про зовнішньоекономічну діяльність» запаси визначаються як:
«Будь – яка продукція, послуги, роботи, права інтелектуальної власності та інші немайнові
права, що призначені для продажу» [5, п.27].
У Податковому кодексі України визначено, що матеріальні активи – це основні засоби
та оборотні активи у будь-якому вигляді (включаючи електричну, теплову та іншу енергію,
газ, воду), що не є коштами, цінними паперами, деривативами і нематеріальними активами
[6, п.14.1.105, с. 34].
Виходячи із наданого визначення, слід розуміти що у складі оборотних активів
перебувають і товари. Але у визначенні сутності оборотних активів і товарів, як їх
складових, є суттєві протиріччя. Якщо у визначенні матеріальних оборотних активів
зазначено, що до них не відносяться кошти, цінні папери, деривативи і нематеріальні активи,
то товари – це матеріальні та нематеріальні активи, у тому числі земельні ділянки, земельні
частки (паї), а також цінні папери та деривативи, що використовуються у будь-яких
операціях, крім операцій з їх випуску (емісії) та погашення [6, п.14.1.244, с. 54].
Треба зазначити, що особливості визначення терміну «запаси» у наведених
нормативних актах викликані різними їх цільовими призначеннями. Наприклад, у Законі
України «Про зовнішньоекономічну діяльність» підкреслюється, що все, що може бути
продано, приймає форму товарного запасу. Таке судження можна перенести і на визначення
категорії «товари», що надано у Податковому кодексі [6, п.14.1.244, с.54]. В П(С)БО 9 п. 6
перераховуються матеріальні активи, які призначені для реалізації чи споживання протягом
операційного циклу чи протягом дванадцяти місяців з дати балансу.
Розбіжності щодо точного визначення сутності матеріальних оборотних активів та їх
складу притаманні не тільки нормативно-правовим актам, а й багатьом науковцям.
Досліджуючи аналітичну оцінку структури оборотних активів і частку того виду
оборотних активів, яка становить найбільшу значущість для конкретного підприємства
(підприємства певної галузі), В.В. Ковальов виділяє групу матеріальних оборотних активів і
визначає її як виробничі запаси [7, с.310]. Виробничі запаси автор розглядає в широкому
аспекті і відносить до них не тільки предмети праці (сировину, матеріали, тощо), з яких
виробляється продукція, а й незавершене виробництво, готову продукцію, товари для
перепродажу.
В.В. Качалін розглядає товарно-матеріальні запаси (ТМЗ) як активи, бо вони
відповідають наступним ознакам: ТМЗ є власністю компанії – об’єкта обліку; ТМЗ –
матеріальні активи; ТМЗ передбачені для продажу або використання у виробництві, вони
постійно витрачаються і замінюються новими (відтворюються). При цьому виділяє в окрему
групу: товарні запаси (закуплені товари, призначені для подальшого перепродажу) і
виробничі запаси, до яких теж, як і В.В. Ковальов, відносить сировину, допоміжні матеріали,
незавершене виробництво, готову продукцію [8, с.250-251].
Друрі К. вбачає, що запаси товарно-матеріальних цінностей – це крупні активи
більшості промислових і торговельних підприємств. Тому важливо, щоб запасами управляли
ефективно і щоб вони не ставали необґрунтовано великими [9, с.545].
Провідні спеціалісти в цій сфері досліджень вважають, що матеріальні активи - це
елементи, які мають фізичну сутність і можуть використовуватись в процесі виробництва
або поставки продукції та послуг. З точки зору бухгалтерського обліку до матеріальних
активів можуть бути віднесені орендовані об’єкти або акції компанії. По суті, це необоротні
активи організації [10, с.141].
«Запаси» - це термін для визначення товарно-матеріальних запасів (цінностей); саме
цим терміном здебільшого користуються у Сполучених Штатах. Запаси – це сукупність усієї
готової продукції, сировини і незавершеного виробництва, а також товарів, деталей або
комплектуючих, які є на підприємстві, - стверджує американський учений Александер
Єлдер. Володіння цими запасами має фінансові наслідки, так як вони вважаються активом
компанії і, отже, у фінансовому звіті необхідно показувати, наприклад, фінансові методи, які
використовувалися для їх придбання [11, с. 91-92].
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О.В.Єфімова ототожнює поняття «матеріальні запаси», «матеріальні ресурси»,
«матеріальні цінності», «товарно-матеріальні запаси» [12, с. 26]. Усі ці поняття
застосовуються відносно матеріальних оборотних активів, ознаками яких, як активів, є
застосування в якості сировини, матеріалів, тощо при виробництві продукції, передбаченої
для продажу (виконання робіт, здійснення послуг); призначення для перепродажу;
використання для управлінських потреб підприємства [12, с. 194-195].
І.А. Бланк у складі матеріальних оборотних активів виділяє: а) запаси сировини,
матеріалів і напівфабрикатів. Цей вид активів характеризує об’єм вхідних матеріальних
потоків у формі запасів, які забезпечують виробничу діяльність підприємства; б) запаси
готової продукції. Цей вид активів характеризує об’єм вихідних матеріальних потоків у
формі запасів виробленої продукції, передбаченої для реалізації. Науковець вважає, що до
цієї групи матеріальних активів може бути віднесено незавершене виробництво, а при
значному його обсязі доцільно виділити в окремий вид оборотних активів [13, с. 325].
Витрати майбутніх періодів віднесені до інших оборотних активів. Подібної думки
дотримуються і вчені-економісти Є.С. Стоянова та Є.В. Бикова
Проведений огляд літературних джерел свідчить, що деякі науковці до складу запасів
пропонують відносити
витрати майбутніх періодів (Любушін Н.П., Єфімова О.В,
Крамаренко Г.О.). На нашу думку, така пропозиція не зовсім обґрунтована. За економічною
суттю витрати майбутніх періодів – це витрати, що мали місце протягом поточного або
попередніх звітних періодів, але належать до наступних звітних періодів. Ці витрати
представляють собою вкладання коштів на короткий проміжок часу терміном в один
операційний цикл. Вони здійснюються авансом і практично ніколи не трансформуються в
гроші, а будуть списані на відповідні рахунки витрат (23 «Виробництво», 91 «Загально
виробничі витрати», 92 «Адміністративні витрати», 93 «Витрати на збут») у наступному
періоді. Їх мета зводиться до забезпечення поточної діяльності підприємства.
Тому цілком правомірно з урахуванням специфічних особливостей цього виду
активів, тобто по природі здійсненних витрат і порядку їх списання, в балансі передбачена
окрема стаття «Витрати майбутніх періодів» (рядок 1170). Це свідчить про те, що цей вид
активів входить до складу оборотних активів, але не є складовою матеріальних оборотних
активів.
Неоднозначне трактування відносно включення до матеріальних оборотних активів і
товарів (продукції) відвантажених. В бухгалтерському обліку відвантажені товари
відображаються як заборгованість покупців або замовників за надані їм продукцію, товари,
роботи або послуги.
У бухгалтерському балансі ця заборгованість може бути відображена у додатковій
статті «Векселі одержані», якщо є забезпечення векселями. У разі відсутності інформації
щодо зазначеної заборгованості за окремою статтею, тоді ця заборгованість повинна бути
відображена за статтею «Дебіторська заборгованість за продукцію, товари, роботи, послуги»,
скоригованої на резерв сумнівних боргів (рядок 1125) [2, п. 2.26, 2.27].
Отже, товари відвантаженні за своєю суттю – це дебіторська заборгованість, яка не
може бути складовою матеріальних оборотних активів, але є різновидом оборотних активів.
У світовій фінансовій практиці склалось стійке уявлення про зміст окремих видів
активів і, в частковості, товарно-матеріальних запасів. В той же час дослідження світового
досвіду показують, що на підприємствах різних країн по різному представлено склад
товарно-матеріальних запасів.
У відповідності зі стандартами GAAP «Загальноприйнятими принципами
бухгалтерського обліку США» поточні матеріальні ресурси відображаються як товарноматеріальні запаси (ТМЗ), різновидність яких залежить від специфіки діяльності
підприємства. Розрізняють наступні види ТМЗ: товарні запаси (придбані компанією товари,
які передбачені для перепродажу) і виробничі запаси (придбані або самостійно вироблені
вироби, що підлягають подальшій переробці в компанії. При цьому повинна бути вказана
ступінь завершеності їх переробки (сировина, незавершене виробництво, готова продукція).
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Усі види ТМЗ у відповідності із системою обліку GAAP об’єднані у рамках загальної статті
балансового звіту «Товарно-матеріальні запаси».
На виробничих підприємствах Англії виділяють три категорії виробничих запасів: 1)
запаси матеріалів (сировини); 2) незавершене виробництво: 3) готова продукція. Крім цього,
окремо виділяються допоміжні матеріали, які практично використовують усі підприємства, і
товари для перепродажу.
Треба зазначити, що структура активів на підприємствах України максимально
наближена до світової практики. У відповідності з системою обліку в Україні і Плану
рахунків усі види запасів відображаються у групі класу 2 «Запаси» в рамках синтетичних
рахунків: 20 «Виробничі запаси», 22 «Малоцінні та швидкозношувані предмети», 23
«Виробництво», 24 «Брак у виробництві», 25 «Напівфабрикати», 26 «Готова продукція», 27
«Продукція сільськогосподарського виробництва», 28 «Товари».
Провівши аналіз поглядів різних учених на висвітлення сутності та складу
матеріальних оборотних активів, ми виявили, що на сьогодні в економічній літературі не
існує єдиної точки зору щодо їх термінології та складових елементів. Так, окремі науковці
застосовують відносно зазначених активів терміни «товарно-матеріальні цінності», товарноматеріальні запаси», «матеріальні цінності», «матеріальні ресурси».
На нашу думку, поняття «товарно-матеріальні цінності»
ідентично поняттю
«товарно-матеріальні запаси». В самій назві визначається, що це матеріальні оборотні
активи, а їх елементами є різні види запасів.
Що стосується термінів «матеріальні цінності» та «матеріальні ресурси», то треба
зауважити, що це не тотожні поняття. Значення матеріальних цінностей є більш змістовним,
ніж матеріальні ресурси. Вважаємо, що до матеріальних цінностей можуть бути віднесені усі
запаси, тобто оборотні матеріальні активи, і засоби праці (основні засоби), а матеріальні
ресурси - це виробничі запаси і засоби праці.
Проведене дослідження по уточненню сутності та виокремлення складових елементів
матеріальних оборотних активів з позиції трансформації цінностей у результаті реалізації
господарської діяльності дозволяє надати їм наступне визначення.
Матеріальні оборотні активи – це сукупність матеріальних цінностей у вигляді
запасів, які мають матеріально-речову форму, сформованих для використання в якості
предметів праці, незавершеного виробництва, напівфабрикатів власного виробництва у
виробничому та іншому господарському процесі; виробленої продукції, передбаченої для
реалізації; товарів споживчого призначення, що придбані і утримуються підприємством для
подальшого продажу.
Перспективою подальшого дослідження є наукове обґрунтування класифікаційних
ознак матеріальних оборотних активів для цілей управління, обліку та аналізу.
Література:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

NP(S)AS 1 "General requirements for financial reporting": Decree of the ministry of finance of Ukraine of
02.07.2013 p. 73 number [electronic resource].
Order of the ministry of finance of Ukraine "On approval of guidelines for filling in the forms of financial
reporting" from 03.28.2013 g. № 433 with amendments [electronic resource].
S.F. Goals, V.M. Kostyuchenko Accounting and financial reporting by international standards. Practical
Guide. - K .: Libra, 2004. - 880s.
P(S)AS 9, "Reserves", approved by the ministry of finance of Ukraine dated 20 october 1999 r. № 246 with
amendments [electronic resource].
Law of Ukraine "On foreign economic activity" dated 04/16/91, BD, 1991, N 29, Art. 378 with amendments
[electronic resource].
Tax Code of Ukraine, Supreme council of Ukraine (VVR), 2011, № 13-14, № 15-16, № 17, st.112 with
amendments [electronic resource].
Kovalev V.V. Financial analysis: methods and procedures. - Moscow: Finance and Statistics, 2002.
Kachalin V.V. Financial accounting and reporting in accordance with the standards of GAAP. - 3rd Ed. - M .:
Delo, 2000.
Drury K. Introduction to management and production accounting: Textbook. manual for schools / Trans. from
English. ed. N.D. Ėriashvili; Foreword by prof. P.S. Bezrukikh. - 3rd ed., Rev. and add. - M: Audit, UNITY,
1998.

209

10. Damodaran, Aswath, Investment: Tools and Techniques for Determininq the Value of Any Asset. New York:
John Wiley, 2002.
11. Elder, Alexander, Come into My Trading Room: Complete Gulde to Trading, New York: John Wiley, 2002.
12. Efimova O.V. Financial analysis. 3 th ed., Rev. and add. -M .: Publishing - in "Accounting", 1999. (Library
Journal "Accounting").
13. Blank I.A. Asset Management. - K .: "Nika-Center", 2000. - A series of "Library of the financial manager."
№.6.

Goralko O.V.
Candidate of Economic Sciences, Docent

Vysotska I.B.
Candidate of Economic Sciences, Docent

Sylkin O.S.
Student
Lviv State University of internal Affairs, Ukraine

IMPACT OF FINANCIAL RESULTS FOR STABILITY BANKING SYSTEM
OF UKRAINE
Горалько О.В.
к.е.н., доцент
Висоцька І.Б.
к.е.н., доцент
Силкін О.С.
студент
Львівський державний університет внутрішніх справ, Україна
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In the article the financial results of the banking system of Ukraine for the past three years. This was the
analysis of the main performance indicators of the banking system of Ukraine and income and expenses separately by
groups of banks. The study was made appropriate conclusions.
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В статті досліджено фінансові результати банківської системи України за останні три роки. Для
цього було проведено аналіз основних показників результатів діяльності банківської системи України і доходів
та витрат окремо за групами банків. За результатами дослідження було зроблено відповідні висновки.
Ключові слова: банківська система України, процентні доходи, процентні витрати, рентабельність
активів, рентабельність капіталу.

Постановка проблеми. 2014 рік для банківської системи України став найважчим.
Погіршення якості активів банків, масове запровадження тимчасової адміністрації та
ліквідація банків, девальвація валюти, зменшення довіри до банківської системи України та
відтік майже третини строкових депозитів, погіршення кредитоспроможності позичальників
призвели до суттєвого порушення платоспроможності та ліквідності банківської системи
країни і розвитку фінансово-економічної кризи. Як наслідок цього – від’ємний фінансовий
результат діяльності, який на 60% був сформований банками І групи, які фінансували значні
проекти та понесли втрати на Сході України.
Метою статті є виявлення факторів впливу на від’ємні фінансові результати банків та
пошук шляхів одержання прибутку в майбутньому.
Виклад основного матеріалу. Основними проблемами банківського сектору
України протягом 2014 року були значний відплив ресурсів з банківської системи,
погіршення якості кредитних портфелів банків та збиткова діяльність. Зростання
основних показників діяльності банківського сектору за підсумками 2014 року відбулося
лише за рахунок курсової переоцінки активів та зобов’язань банків через зниження
курсу гривні до основних іноземних валют [1].
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З метою дослідження ефективності діяльності банківської системи України,
проведемо аналіз її основних показників за 2012-2014 рр. на основі даних аналітичного
огляду банківської системи України за 2014 рік (табл.1).
Таблиця 1
Основні показники результатів діяльності банківської системи України, млн. грн. [2]
Показник
Чистий процентний дохід
Чистий комісійний дохід
Результат від торговельних
операцій
Чистий операційний дохід від
основної діяльності
Чистий інший операційний дохід
Чистий операційний дохід
Інший дохід
Загальні адміністративні витрати
Відрахування
в резерви
Податок на прибуток
Фінансовий результат поточного
року
Коефіцієнт ефективності
діяльності
Загальні адміністративні
витрати/ валовий дохід
ROA
ROE

станом на
01.01.
2013 р.
49 343
18 081

станом на
01.01.
2014 р.
49 051
20 999

станом на
01.01.
2015 р.
54 086
23 387

3 231

3 304

15 511

73

12 207

70 665

73 354

92 984

2 689

19 630

-7 401
63 254
2 712
37 285

-7 207
68 147
5 566
40 672

-5 486
87 496
5 064
44 614

194
4 893
2 854
3 387

1 721
19 349
-502
3 942

23 423

27 975

103 297

4 552

75 322

379

1 630

-2 383

1 251

-4 013

4 899

1 436

-52 966

-3 463

-54 402

140,01%

138,43%

154,48%

-1,58%

16,05%

24,77%

24,08%

21,22%

-0,69%

-2,86%

0,45 %
3,03%

0,12%
0,81%

-4,07%
-30,46%

-0,33%
-2,22%

-4,19%
-31,27%

Відхилення:
01.01.2014/
01.01.2015/
01.01.2013
01.01.2014
-292
5 035
2 918
2 388

Так, чистий процентний дохід знизився на 292 млн. грн. у 2013 році порівняно із 2012
роком. Причиною стало зниження доходу від проведення кредитних операцій. За підсумками
2014 року ситуація змінилась. Як видно, чистий процентний дохід зріс на 5 035 млн. грн.
порівняно із 2013 роком. Переважну частку серед процентних доходів становили доходи від
кредитування суб’єктів господарської діяльності (>40%).
За рахунок щорічного зростання доходу від розрахунково-касових операцій, чистий
комісійний дохід протягом 2012-2014 рр. постійно зростав.
За підсумками 2014 року фінансовий результат банківської системи України був
від’ємним та становив (-) 52 966 млн. грн. Такий результат в першу чергу зумовлений
погіршенням якості активів банків, що в свою чергу, зумовлює необхідність подальшого
доформування резервів [2].
Коефіцієнт ефективності діяльності банку, який дозволяє визначити величину ефекту
на одиницю затрат, за підсумками 2014 року зріс на 16,05% порівняно із 2013 роком, що
відбулось через, вище сказані, зростання доходів банків.
Варто відмітити, зниження рентабельності активів на 4,19% у 2014 році порівняно із
попереднім. Це свідчить про зниження ефективності управління банками, оскільки показник
рентабельності активів характеризує здатність менеджменту ефективно здійснювати
управління активами банку.
Рентабельність власного капіталу, в свою чергу, суттєво знизився у 2014 році
порівняно із 2013 роком, на 31,27%. Це означає, що ефективність використання банками
України власного капіталу суттєво знизилась.
За даними НБУ, проведемо аналіз концентрації доходів та витрат за групами банків
України (табл.2). Так, доходи банків віднесених до першої групи все ще перевищують 60 % у
загальній частці доходів банківських установ України і за підсумками 2014 року зросли до
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71,2%. Це свідчить, що доходи першої групи банківських установ займають більшу половину
в загальній сумі доходів.
Таблиця 2
Концентрація доходів та витрат за групами банків [1]
Група
Група I
Група II
Група III
Група IV

Доходи, у % до загальних доходів
01.01.
01.01.
01.01.
2013
2014
2015
63.9
64.3
71.2
15.5
16.0
14.6
9.4
8.7
8.7
11.2
11.0
5.5

Витрати, у % до загальних витрат
01.01.
01.01.
01.01.
2013
2014
2015
62.3
63.0
69.0
16.1
16.4
15.4
10.3
8.3
9.4
11.3
12.3
6.2

На жаль, така ж ситуація і при аналізі витрат цієї ж групи до загальних витрат.
Розглянемо загальний фінансовий результат банківських установ України за останній
рік у % співвідношенні до загальної частки по чотирьох групах (рис.1).

Рис.1. Загальний фінансовий результат банківських установ України за 2014 рік у %
співвідношенні до загальної частки [Складено автором на основі даних Національного
банку України]

За підсумками 2014 року фінансовий результат склав -53 млрд.грн. з яких 60%
припадає на банки першої групи і практично 20% другої групи.

Рис.2. ТОП-10 збиткових банків України за результати 2014 року [2]

Розглянемо 10 найзбитковіших банківських установ України за результатами 2014
року (рис.2). Найбільш збитковим банком був ВІЕЙБІ БАНК (-) 10 055,37 млн. грн. [2]
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Варто також відмітити, що до найзбитковіших банків України потрапили і такі великі
системні банки як УКРГАЗБАНК, УКРЕСІМБАНК і ОЩАДБАНК.
У 2015 році Національний банк України не поспішає надавати проблемним банкам
кредити.
Так, наприклад, з 30.03.2015 року по 30.04.2015 року стабілізаційний кредит від НБУ
отримував переважно тільки ПРИВАТБАНК та ФІНАНСИ І КРЕДИТ. Кредит
рефінансування шляхом проведення тендера в цей період із вище сказаних банків отримав
лише УКРЕКСІМБАНК у розмірі 1 600 000 тис. грн. [1].
Проведемо аналіз найприбутковіших банків України за результатами 2014 року
(рис.3).

Рис.3. ТОП-10 прибуткових банків України за результатами 2014 року [2]

Найбільш прибутковим банком за результатами 2014 року був СІТІБАНК (1 379,83
млн. грн.). Друге і третє місця належать ПРИВАТБАНКУ (749,04 млн. грн.) та ВТБ БАНКУ
(642,8 млн. грн.). Загальний розмір фінансового результату прибуткових банків 4,37 млрд.
грн. (понад 80% прибутку) припадає на 10 найприбутковіших банків [2].
Висновки. Банківська система України завжди посідала одну із найважливіших ланок
у фінансовій системі країни. Від її розвитку суттєво залежить рівень економічного зростання
та участі у зовнішньо-економічній діяльності. Проведення аналізу фінансових результатів
банківських установ України показав, що найбільшу частку в розвитку банківської системи
займають банки першої групи. Саме їх діяльність дозволяє Національному банку України
демонструвати високі результати. Тому, Національний банк України так старається ці банки
підтримувати, надаючи їм рефінансування, коли інші системні банки несуть великі збитки.
Отже, сьогодні дуже важливо не робити суттєвої різниці між банками першої та
другої групи (не кажучи вже про третю і четверту групи). Національний банк України
повинен змінити напрям рефінансування і направити його на фінансову допомогу тим
банкам, які знизили свої фінансові результати за останні роки.
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The article says about the nature and types of "management technology" bank. Outlined functional features of
banks and factors of technology management at the bank. The necessity of forming the bank management technology
considering its functional features.
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В статті уточнено сутність й види “технології управління” банком. Окреслено функціональні
особливості банків та фактори формування технології управління в банку. Обґрунтовано доцільність
формування технології управління банком з урахуванням його функціональних особливостей.
Ключові слова: технологія управління; банківський бізнес; управління; формування технології
управління.

Банківський сектор є значущою ланкою в економіці України. Завдяки чіткій
організації та стабільній роботі банківського сектору з’являються передумови для розвитку
економіки. Все це актуалізує потребу досліджень в галузі банківського бізнесу. Кожен
окремий банк здійснює комерційну чи будь-яку іншу діяльність, що не суперечить закону і
спрямовану на отримання прибутку, здійснюючи ефективний бізнес, забезпечує стабільний
розвиток усього банківського сектору.
В умовах економічної та політичної нестабільності особливої важливості набула
проблема пошуку резервів підвищення ефективності та якості управління банком, що
пов’язано з формуванням технології управління. Отож, для ефективного ведення
банківського бізнесу необхідний оптимальний процес управління.
В теорії та практиці термін “технологія управління” з’явився порівняно нещодавно і
дотепер немає одностайного трактування. Можна виділити основні та актуальні, на нашу
думку, характеристики даної дефініції:
1.
Підхід до технології управління як до процесу, що передбачає механізм,
структуру та послідовність взаємодії у часі та просторі людей за допомогою документів і
технічних засобів при перетворенні інформації з метою управління діяльністю.
2.
Підхід до технології управління як до документу включає опис процесів
управління зафіксований на якомусь носії.
3.
Підхід до технології управління як до науки розкриває вчення про
закономірності побудови раціональних технологічних процесів управління [4, с. 56].
4.
Підхід, як до мистецтва, розглядає технологію управління як безперервний
творчий процес підтримки сталого режиму функціонування системи шляхом прийняття і
реалізації управлінських рішень [1, с. 245].
Беручи до уваги зазначене і застосовуючи комплексний науковий підхід до дефініцій,
пропонуємо під поняттям “технологія управління банком” розуміти сукупність знань про
процеси управління банком та механізм, структуру й послідовність взаємодії у часі та
просторі фізичних об’єктів та персоналу банку, що спрямовують банківську діяльність на
отримання очікуваних результатів й забезпечують раціональні управлінські рішення в
конкретних ситуаціях.
На практиці в банківському бізнесі використовують різноманітні технології
управління, що характеризуються за різними ознаками (табл. 1).
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Банки, залежно від розміру, спеціалізації наданих послуг та умов ведення бізнесу, на
практиці можуть застосовувати різне поєднання технологій управління. Це обумовлено
неоднорідністю знань і досвіду їх керівників та менеджерів, внутрішньоорганізаційними
(передусім ресурсними) можливостями реалізації тієї чи іншої управлінської технології.
Також варто зауважити, що будь-який банк протягом свого життєвого циклу на різних етапах
розвитку вдається до відповідних технологій.
Таблиця 1
Класифікація технологій управління
№
п/п

Ознаки класифікації

1.

Положення функціональних керівників

2.

Спрямованість управлінського циклу
(рух управлінської інформації)

3.

Класифікація за Плескач В.Л. [2, с. 123]

4.

Об’єктна спрямованість

5.

Предметна спрямованість

6.

Функціональна спрямованість

7.

Часовий горизонт технологічного циклу

8.

Структуризація об’єкту управління

9.

Провідна компетенція управлінського
персоналу

10.

Рівень управління

Види технологій управління
Технології зі спеціалізованими функціями головної дирекції
Технології зі спеціалізованими функціями керівників
середньої ланки
Технології зі спеціалізованими функціями в підрозділах
Технологія з організацією руху інформації «знизу догори»
Технологія з організацією руху інформації «згори донизу»
Технологія з організацією зустрічного руху інформації
Мережеві технології управління
Корпоративні технології управління
Інтернет-технології
Виробничі інформаційні технології управління
Технології штучного інтелекту
Технології управління діяльністю
Технології управляння персоналом
Технології управління виробництвом
Технології управління фінансами
Технології управління інноваціями
Технології управління інформацією
Технології управління маркетингом
Технології управління за цілями
Технології управління за відхиленнями
Технології управління за результатами
Технології управління за ситуацією (або технології
адаптивного управління)
Технології планування
Технології організації
Технології обліку
Технології аналізу
Технології оцінки
Технології контролю
Технології мотивації
Короткострокові технології управління
Середньострокові технології управління
Довгострокові технології управління
Технології управління за центрами відповідальності
Технології управління бізнес-процесами
Технології управління проектами, програмами
Технології, що потребують операційної роботи персоналу
Технології, що потребують функціональних експертів
Технології, що потребують аналітиків з високим ступенем
адаптації
Технології стратегічного управління
Технології тактичного управління
Технології оперативного управління

Необхідність виділяти банки у самостійну групу фінансових посередників, як
суб’єктів господарювання базується на їх функціональних особливостях:
По-перше, банки приймають гроші на поточні, депозитні рахунки, за якими
вкладники можуть вільно розпоряджатися своїми коштами. Це робить забезпечення
ліквідності надзвичайно актуальною проблемою в діяльності банків. Ця обставина примушує
215

їх вкладати значну частину мобілізованих коштів у високоліквідні активи, зокрема в
короткострокові позички, що не обтяжені ніякими додатковими умовами, які могли б
погіршити ліквідність цих посередників;
По-друге, розміщуючи свої резерви в позички, банки спроможні створювати нові
депозити і цим впливати на пропозицію грошей, що робить їх діяльність надзвичайно
відчутною і вразливою для економіки [5].
Специфіка функціонування банку зумовлює необхідність комплексного підходу до
вибору основних напрямів управління. Головною метою управління банком є прагнення
досягти високих кінцевих результатів за відносного зниження витрат.
Перед вибором технології управління в жорстких умовах банківської конкуренції
варто оцінити свої внутрішні ресурсні можливості її реалізації. Необхідно зважати на
цілісність технології управління та складність її впровадження, а також на те, що можливості
трансферу та шанси на його успіх збільшуються протягом життєвого циклу технології [3, с.
38].
Фактори формування та вибору технології управління в банку визначаються
характеристиками самого банку та характеристиками технології управління (табл. 2).
Від правильно застосованих технологій управління в банку залежать: швидкість,
якість та точність прийняття управлінських рішень, можливість інновацій в управлінському
процесі, якість кінцевого продукту, рівень компетенцій банківського персоналу та ринкова
вартість банку вцілому.
Таблиця 2
Фактори формування технології управління банком
Фактори, що визначаються характеристиками
банківського бізнесу
організаційні
економічні
ступінь формалізації бізнес- місія та візія банківської
процесів
діяльності
рівень
автоматизації масштаб банку (І, ІІ, ІІІ,
операційної роботи
ІV група)
ступінь
інформатизації фінансово-економічний
управління
стан
усвідомлення необхідності та компетентність
готовності до нововведень
персоналу

Фактори, що визначаються характеристиками
технології управління
вартість та час впровадження технології
управління
апробованість технології управління в банку
масштаб змін, що обумовлено впровадженням
конкретної технології управління

На наш погляд, зменшення розриву між теоретичними розробками та практичним
застосуванням можливе шляхом розробки та впровадження спеціальної технології
управління банком, яка забезпечить можливість отримання переваг:
- зростання рентабельності банківського бізнесу;
- набуття конкурентних переваг на ринку банківських послуг;
- скорочення витрат в банківській діяльності;
- сприяння змінам відповідно до сучасних реалій та забезпечення покращення
якості, продуктивності та ефективності;
- коригування параметрів банківської діяльності відповідно до вимог ринку та
чинного законодавства;
- планомірне визначення та усунення невідповідностей, що заважають розвитку
банку;
- визначення сильних та слабких сторін в діяльності банку та робота з ними.
Обґрунтування доцільності формування технології управління полягає в забезпеченні
наукового та функціонального взаємозв’язку процесу управління з конкретними
управлінськими технологіями, здатними реалізувати такі функції, як планування, організація,
мотивація, контроль, регулювання, маркетинг та розвиток людських ресурсів.
Наявні бар’єри не сприяють для проведення трансферу чіткої технології управління
уже впровадженої в діяльності іноземних банків. Водночас формування ефективної
технології управління для банків, що працюють на території України може не тільки
забезпечити конкурентні переваги, але й стати імпульсом інноваційних змін.
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У статті досліджено теоретико-методологічні засади людського капіталу. Розглянуто способи оцінки
людського капіталу та складність їх проведення. Досліджено різні підходи до управління вартістю людського
капіталу на сучасних підприємствах.
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На сьогодні людина розглядається як один із видів капіталу і в той же час як один з
найголовніших факторів ефективного використання будь-якого капіталу взагалі – в тому
числі і людського. Примноження та збереження людського капіталу є сучасною стратегією
розвитку економік різних країн світу як на мікро- та макрорівнях. Дослідженням питань
людського капіталу займалась досить велика кількість зарубіжних науковців - економістів: Б.
Лев і А. Шварц, Л. Едвінссону і М. Мелоуну, Г. Беккер, Д. Добія. Активно працюють над
цим напрямком і вітчизняні вчені – Н. Головай, О. Грішанова, Т. Давидюк, Н. Королюк, С.
Легенчук, О. Романова, Н. Починок, К. Шиманська та ін..
Викладення основного матеріалу дослідження. Людина у сучасних теоріях
науковців постає капіталом який є основою для зростання національного багатства країн.
Людина може бути центром всіх економічних процесів, основою і рушійною силою
економічного розвитку країни.
На сьогодні існуючий спосіб відображення в фінансовій звітності вартості компанії
для інвесторів є застарілим і недосконалим. Інвесторам доводиться використовувати
альтернативні методи оцінки вартості компанії, що призводить до нестійкості ринку. У
зв’язку з цим Барух Лев відмічає, що для оптимального функціонування ринків капіталу
фінансова звітність має нести в собі максимум необхідної інформації.
Теперішні показники фінансової звітності не надають чіткого уявлення про
найважливіші фактори успіху, а баланс надає недостатньо інформації про основні
перспективи розвитку підприємства. Інвестори в наш час зосереджують свою увагу на
майбутніх перспективах розвитку підприємства. Вони користуються ринковою оцінкою, яка
будується на власній інтуїції і методиці визначення вартості, не підконтрольній компанії,
методиці, в створенні якої керівництво не приймає участі.
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На сьогодні точна кількісна оцінка людського капіталу досить необхідна, однак треба
розуміти важливість зв’язку людського капіталу і фінансових результатів підприємства,
який в сучасних умовах з допомогою традиційних методів бухгалтерського обліку
визначити не можливо. Проблемним питанням є урахування інвестицій в людський капітал
та вимірювання одержаних результатів. Кошти витрачені на навчання та підвищення
кваліфікації робітників за правилами фінансового обліку потрібно віднести на витратні
рахунки, а не на рахунки інвестицій, хоча з точки зору управлінського обліку їх краще
віднести до інвестицій. Для оцінки результатів таких інвестицій підприємства розробляють
системи бухгалтерського обліку, які будуються в основному з якісних показників. Перехід
від якісних до кількісних показників виразити в грошовому виразі достатньо складно. Даний
зв’язок можна виразити конкретними показниками або цифрами, які виражають цінність
людського капіталу. Намагаючись кількісно оцінити людський капітал можна вирахувати
внесок кожного співробітника в роботу підприємства. «З метою порівняння людського
капіталу окремих підприємств в сфері чи в окремих галузях економіки, – відмічає Л.І.
Михайлова, – можна використати заробітну плату як основний вимірник вартості людського
капіталу, яка має забезпечити відновлення робочої сили» [3].
Дж. Тобін запропонував розраховувати коефіцієнт як відношення ринкової вартості
компанії до вартості заміни її основних виробничих фондів. Чим вище значення коефіцієнту,
тим вищий інтелектуальний капітал компанії. Фіценс Ж. відмічає про розрахунок левериджу
людського інтелекту, тобто відношення вартості людського капіталу компанії до її власних
засобів. Кавецький В.В. відмічає, що величину людського капіталу можна розрахувати як
зростання національного багатства, обумовленого індивідуальним внеском кожної людини,
який можна оцінити у вартісному виразі за формулою рентабельності праці. Проте такий
спосіб оцінки людського капіталу, на думку В.В. Кавецького, відображає лише частину його
справжньої вартості [6].
На нашу думку при визначенні вартості людського капіталу на рівні підприємства
також важливо врахувати всі якісні характеристики та кількісні параметри оцінювання
людського капіталу. Серед них вважаємо за доцільне виділити такі (табл. 1).
Таблиця 1
Комплексна оцінка людського капіталу на рівні підприємства
Кількісні параметри
– середньоспискова чисельність працівників;
– вікова структура працівників;
– рівень освіти;
– професійно-кваліфікаційна структура;
– стаж роботи за спеціальністю;
– трудовий стаж на підприємстві;
– витрати на навчання персоналу;
– наукові розробки;
– охорона здоров’я;
– додаткові витрати на персонал;

Якісні характеристики
– знання та навички;
– професійні здібності та кваліфікація;
– комунікабельність;
– ініціативність;
– лідерські якості людини;
– організаторські здібності
– здатність до самостійного прийняття рішення;
– вміння працювати в команді;
– орієнтованість на високий результат;
– творчий підхід до виконання завдань;

Досвід підприємств, які мають власні методики по вимірюванню людського капіталу
свідчить про можливість визначення у грошовому виразі його обсягу як різницю між
ринковою вартістю та власним капіталом. Підприємства, які здійснюють оцінку людського
капіталу також складають і оприлюднюють звіти про інтелектуальний капітал. Такі звіти є
інструментом для виміру та управління інтелектуальним капіталом і показують інвестиційну
привабливість підприємства.
Існують проблеми поєднання та оцінки на одній шкалі різних видів навичок та
здібностей робітників та результатів їх трудової діяльності, адже кожен вид інтелектуальних
здібностей приносить різну суму прибутку для підприємства. Отже, на сьогодні існує
потреба в чіткій класифікації, єдиній методиці визначення вартості людського капіталу, яка
на сьогодні в Україні досі не розроблена. До того часу поки теоретичні дослідження,
пропозиції науковців та зарубіжний досвід не почнуть застосовувати в своїй практиці
вітчизняні підприємства неможливо детальніше оцінити проблеми бухгалтерського обліку
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людського капіталу. Також частину фінансування людського капіталу має взяти на себе
держава, тому що завдяки цьому вона матиме право на частину майбутніх прибутків від
використання цього виду капіталу. Цим і обумовлена головна мотивація держави для
розробки стратегій ефективної економічної політики, спрямованої на розвиток людини та
напрямів інвестування.
Досягнення основних цілей підприємств неможливо уявити без раціонального
розподілу та управління людським капіталом. Головним завданням системи управління
персоналом на сьогодні є зацікавленість робітників у досягненні потрібних результатів
діяльності підприємства. Проблема є об’єктивною з точки зору необхідності створення
оптимальних комунікаційних зв’язків на підприємстві з урахуванням різноманітних
критеріїв оптимізації комунікаційного середовища. Необхідність перетворення
організаційних структур у більшості вітчизняних підприємств і адаптація до сучасних умов
ринкової економіки, де ще є залишкові кризові явища є невирішеною проблемою і потребує
подальшого дослідження науковцями у сфері управління.
На нашу думку, на сьогоднішній день ні що інше, як налагоджена комунікаційна
система відіграє вирішальне значення у процесі здійснення управлінських функцій,
мотивацій персоналу та управління ним. Загалом, значення комунікацій на підприємстві
важко оцінити та відомо те що ними користуються всі підприємства. Завдяки налагодженим
комунікаційним процесам будь-яке підприємство функціонує правильно та досягає
визначених цілей.
Досить важливим аспектом є обґрунтування та визначення методів реалізації
принципів управління якості в системі управління персоналом відповідно до принципів
управління якості ISO. В цьому аспекті впровадження систем менеджменту припускає
стандартизацію всіх напрямків діяльності підприємства, в рамках якої одним із ключових
завдань є формування систем управління персоналом відповідно до вимог стандартів ISO.
Особливо актуальним є створення дієвого механізму управління персоналом в умовах
впровадження системи менеджменту якості на підприємстві.
Стандарти ISO ґрунтуються на принципах загального менеджменту якості, що
спираються на такі поняття, як корпоративна культура, стиль керівництва, демократизація
управління, постійний процес покращень і змін на підприємстві. Процес управління якістю є
системним і повинен охоплювати всі сфери діяльності, включаючи управління якістю,
управління процесами, управління персоналом та управління ресурсами.
З метою подальшої реалізації принципів якості пропонується їх класифікація на дві
групи принципів: загальні та часткові. Загальні принципи спрямовані на елементи системи
управління персоналом і вони обов’язково мають бути враховані в поточній діяльності
служб управління персоналом та всіх структурних підрозділах підприємства. До загальних
принципів відносяться «лідерство», «процесний підхід до управління», «системний підхід до
управління», «постійне поліпшення». Часткові принципи доцільно спрямовувати на окремі
управлінські процеси, організаційні підрозділи та елементи управління. До часткових
принципів управління якістю варто віднести такі, як «орієнтація на замовника», «залучення
персоналу», «взаємовигідні відносини з постачальниками».
Система управління персоналом включає в себе наступні напрямки:
 планування, організація набору та відбору якісного персоналу;
 профорієнтація та адаптація персоналу;
 оцінка якості персоналу;
 професійний розвиток персоналу;
 матеріальне стимулювання персоналу.
Управління персоналом як стратегічна функція являє собою розробку кадрової
стратегії, підбір співробітників, безперервний процес навчання та винагороди працівників з
врахуванням індивідуального внеску кожного в діяльність підприємства. Найбільш
актуальним створення об’єктивної системи матеріального заохочення за результатами
трудової діяльності.
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Сучасна організаційна структура системи управління персоналом великих
промислових підприємств може бути представлена як окремі підрозділи. Всі ці підрозділи
несуть відповідальність за якість персоналу, реалізують кадрову політику та координують
діяльність управління персоналом на підприємстві. При виконанні своїх функціональних
обов’язків служба управління персоналом здійснює взаємодію з лінійними та
функціональними підрозділами, створеними на підприємстві. Від того наскільки ефективно
побудовані ці взаємовідносини залежить загальний результат діяльності всього
підприємства. Без співпраці керівництва та служби управління персоналом неможливо
досягти якісної та ефективної роботи підприємства в цілому.
Службу управління персоналом можна зобразити схематично на рис. 2:
Дирекція з
управління персоналу
Навчально виробничий відділ

Відділ з організації
праці та заробітної
плати
Відділ
оцінювання

Відділ відбору
персоналу

Відділ соціології
та корпоративної
культури

Відділ розвитку
персоналу

Рис. 2. Служба управління персоналом

Для підвищення якості оцінки персоналу підприємства запропоновано розподіл
обов’язків між службою управління персоналом та лінійними керівниками. Тому важливим
аспектом для конкретного підприємства є визначення функцій служби управління
персоналом і керівників лінійних та функціональних підрозділів щодо забезпечення якості
праці персоналу та їх подальший розподіл із встановленням рівнів відповідальності. Надалі
забезпечення встановлення чіткої залежності засобів стимулювання від загального
результату трудової діяльності персоналу дозволить здійснити об’єктивну оцінку загального
результату трудової діяльності з відокремленням результату як кожного підрозділу, так і
окремих виконавців.
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ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКИЙ ПОТЕНЦИАЛ ПОТРЕБИТЕЛЬСКОЙ КООПЕРАЦИИ:
ОПЫТ И ПЕРСПЕКТИВЫ
In this article, based on the historical experience in the development of consumer cooperation in Ukraine we
make the recommendations for the use of its entrepreneurial capabilities in the present conditions.
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В статье на основании исторического опыта развития потребительской кооперации в Украине
разработаны рекомендации использования её предпринимательского потенциала в современных условиях.
Ключевые слова: потребительская кооперация, потребительский кооператив, кооперативные
принципы.

Развитие рыночных отношений в современной экономике Украины, формирование
консолидированного гражданского общества создаёт предпосылки выявления причин
кризисного положения отечественной потребительской кооперации и перспективных путей
её развития, поиска альтернативных методов совершенствования хозяйствования в этой
системе с целью использования её предпринимательского потенциала и демократизации
общества. Полезным в этом аспекте может стать анализ эволюции потребительской
кооперации в Украине, история которой насчитывает почти 150 лет.
Так, первой кооперативной организацией в Украине было Харьковское
потребительское общество (1866), возникшее по инициативе Н. Баллина. Вскоре развернули
свою деятельность Николаевское (1868), Киевское (1868) и другие. Государственная
политика явно отставала от нарастающих потребностей в сфере развития кооперации. Ведь
нормальный устав потребительских кооперативов был утверждён лишь в 1897 г., вдогонку за
естественным развитием потребительской кооперации, а кооперативный закон был принят в
1917 г. В 1900 г. в 9 украинских губерниях уже функционировало 182 потребительских
кооператива, из них 42 – сельских [1, с. 135]. Формированию потребительской кооперации
сопутствовали рыночные реформы С. Витте и П. Столыпина, развитие на этой основе
финансово-кредитной системы, совершенствование кооперативного законодательства,
агрокультурная и просветительская работа в сёлах. В результате этого до 1915 г. количество
потребительских кооперативов возросло до 505, из них 265 сельских [1, с. 135]. Активней
развивалась потребительская кооперация и в связи с объединением первичных кооперативов
в потребительские союзы, центральным органом которых стал «Днепросоюз» (1917). На 1
января 1919 г. в Украине насчитывалось 13 656 потребительских обществ, большинство из
которых были объединены в 150 союзов местного значения [2, с. 14], обеспечивающих их
эффективную и согласованную предпринимательскую деятельность. Потребительская
кооперация в Украине тогда действительно представляла собой добровольное
самостоятельное объединение граждан для совместного ведения хозяйственной деятельности
с целью улучшения своего экономического и социального положения. И если в этот период
становление кооперативов происходило благодаря предпринимательской инициативе и
скорее вопреки, чем при поддержке властей, то дальнейшее их развитие в советский период
характеризовалось попытками государства взять кооперативное движение под свой контроль
на принципах централизации, унификации, абсолютного подчинения органам
государственного управления.
Так, в результате политики военного коммунизма были модифицированы основные
кооперативные принципы её деятельности, сама она преобразована в один из инструментов
хозяйственно-распределительного аппарата советской власти, вследствие чего масштабы и
эффективность её работы резко снизились. В средине 1920 г. все кооперативные организации
Украины были подчинены Укоопсоюзу, первоначально созданному как Всеукраинский
центр потребительской кооперации. Укоопсоюз распределял между кооперативами
продукты и предметы потребления, проводил их заготовление для потребностей населения и
на экспорт, организовывал производственную деятельность, строил предприятия, склады,
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магазины, транспортные конторы. Участие населения в потребительской кооперации стало
принудительным, а её участники не имели права на хозяйственную инициативу.
Лишь частичное возрождение рыночного механизма хозяйствования и ослабление
государственного влияния в период НЭПа позитивно повлияло на дальнейшее развитие
потребительской кооперации, хотя абсолютной самостоятельности она так и не получила.
Более распространённой в этот период стала сельскохозяйственная кооперация, которая
максимально соответствовала менталитету украинского крестьянина. Среди первичных
кооперативов в 1925 г. 44% принадлежало сельскохозяйственной кооперации, 23% –
потребительской, 22% – жилищной и 11 % – промышленной [3, с. 61]. Значительную роль в
развитии сельскохозяйственной кооперации сыграла кооперация кредитная, на основании
которой
сформировалась
универсальная
кооперация
как
исходная
форма
сельскохозяйственной кооперации.
С 30-х гг. ХХ ст., когда была окончательно ликвидирована сельскохозяйственная
кооперация, деятельность потребительской кооперации имела универсальный характер, она
выполняла торговую, заготовительную, промышленную и другие функции. Но само
существование потребительской кооперации теперь определяло её взаимодействие не с
частным капиталом, а с государственным сектором. Кооперативы утратили экономическую
свободу, их управленческий аппарат бюрократизировался. Вместе с тем же господство на
потребительском рынке единого вида кооперации, вытеснение частного капитала и
отсутствие на этом рынке здоровой конкуренции стало причиной снижения эффективности
потребительской кооперации. Поэтому, невзирая на усилия советской власти тотально
контролировать все сферы деятельности потребительской кооперации, подавить
предпринимательскую инициативу, кооператоры искали пути укрепления её позиций в
экономике. На VІ Всеукраинском съезде потребительской кооперации (март 1934 г.)
инициировалась проблема преодоления механического распределения товаров,
поступающих из централизованных государственных фондов без учёта покупательного
спроса. Актуальность этого вопроса была несомненной, торговые излишки потребительской
кооперации УССР превышали установленную норму (в 1933 р. в городской сети они
составляли 7,8% общего товарооборота, а в сельской – 12,3% [4, с. 361]). Для решения этой
проблемы была предложена децентрализация товарных закупок, внедрение самозакупок,
изучение спроса покупателей на основании книг спроса в магазинах [5, с. 6-9]. Вскоре
активизировалось строительство райунивермагов, специализированных магазинов торговли
промышленными и продовольственными товарами, появилась сезонная сеть обслуживания
посевной и сбора урожая.
Следствием укрепления позиций потребительской кооперации стала национализация
её материально-технической базы в городской торговой сети. Командно-административные
методы влияния на её развитие привели в 1935 г. к регионализации, сфера деятельности
потребительской кооперации сосредоточилась в основном в сёлах, что ещё раз подтверждает
ограничение её прав как самостоятельной общественно-хозяйственной организации. Но во
время Второй Мировой войны и в послевоенный период потребительская кооперация
доказала свою состоятельность как предпринимательская структура, благодаря чему сфера её
влияния распространялась и на городские рынки. В результате своей деятельности в
советский период потребительская кооперация, несмотря на то, что была одним из элементов
административно-командной системы, накопила значительные имущественные и
материально-финансовые ресурсы.
Но, несмотря на значительный потенциал системы потребительской кооперации в
Украине, она до сих пор не смогла адаптироваться к рыночным условиям. Вероятно потому,
что Закон Украины «О потребительской кооперации» (1992) унаследовал старый советский
принцип подчинения системы кооперации государству. Также остался доминировать
принцип административно-бюрократического верховенства, что повлекло за собой
несправедливое и недемократическое перераспределение прибыли и дивидендов,
бесконтрольное управление кооперативной собственностью и другое.
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Вместе с тем на современном этапе в Украине в условиях отсутствия развёрнутой
сети кредитной, сельскохозяйственной кооперации функции универсальных кооперативов
могли бы выполнять потребительские кооперативы при соответствующем использовании их
материально-технических возможностей. Для реализации этой цели в первую очередь
необходимо донести обществу истинную сущность кооперации и её преимущества. Ведь
политикой подчинения кооперативной системы государственному управлению был нанесён
значительный урон адекватному восприятию гражданами природы кооператива. Сегодня в
обществе не только отсутствует понимание преимуществ кооперации, более того,
потребительский кооператив не ассоциируется с предпринимательской организацией.
Преградой к возрождению кооперации есть и нежелание граждан брать на себя инициативу и
ответственность, поскольку украинцам долгое время в условиях директивной экономики
насаждалась психология патернализма, пассивность и ориентация на государственные
структуры. В связи с этим важно учесть тот негативный опыт деформации кооперативных
форм хозяйствования, внедрявшийся в рамках нерыночной экономической системы.
Нужно помнить, что развитие потребительской кооперации возможно лишь в
условиях рынка, возрождения его системообразующих институтов. Ведь когда рыночные
институты, базовые для развития кооперации (частная собственность, экономическая
самостоятельность,
хозяйственная
инициатива),
были
вытеснены
социальноэкономическими отношениями организационно-административного подчинения и
централизованного распределения ресурсов и доходов, потребительская кооперация
утратила свою сущность. Реформируя деятельность потребительской кооперации в Украине,
важно помнить о логике развития кооперативной системы, её восходящем вертикальном
построении на принципе самоорганизации. Идея возрождения кооперации с помощью
бюджетных средств в системе государственного управления, часто доминирующая в
настоящее время, не может быть продуктивной. Несмотря на возможность сохранить или
даже увеличить количество кооперативов таким способом, невозможно обеспечить
увеличения объёмов выпускаемой продукции, повышения её качества. Как показал
исторический опыт, тотальное государственное вмешательство в деятельность кооперативов
приводит к тому, что они теряют кооперативную сущность, превращаются в разновидности
государственных предприятий.
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The article analyses the changes of absolute and relative indexes of revenues of the consolidated and the State
budget of Ukraine. It is shown how the elasticity of certain types of income may influence upon forecasting of the State
budget. The preconditions for growth of the State and the consolidated budgets of Ukraine are explored. The nesessity
of improvement of state budget policy is stressed.
Keywords: budget, the State budget, the consolidated budget, income, elasticity, budget policy.
У статті проаналізовано динаміку абсолютних та відносних показників дохідної частини зведеного
та Державного бюджету України. Визначено вплив еластичності окремих видів надходжень на прогнозування
бюджету держави. Досліджено передумови зростання величини доходів Державного та зведеного бюджетів
України. Наголошено на необхідності удосконалення бюджетної політики держави.
Ключові слова: бюджет, Державний бюджет, зведений бюджет, доходи, еластичність, бюджетна
політика.

Існуючі тенденції формування Державного бюджету України та проблеми, які
виникають в процесі формування дохідної та видаткової його частин, обумовлюють
надзвичайну актуальність та необхідність дослідження питань щодо ведення ефективної
бюджетної політики на основі зниження рівня централізації та одночасному забезпеченню
достатньої кількості фінансових ресурсів для виконання державою своїх основних функцій.
Теоретичним підґрунтям такої політики може стати дослідження впливу еластичності
на дохідну частину бюджету, що дозволить забезпечити зростання рівня прогнозованості
показників централізованих грошових фондів держави.
Розрахунок показника еластичності доходів зведеного бюджету дає змогу оцінити та
спрогнозувати динаміку величини доходів майбутнього бюджетного періоду на основі
інформації про зміни основних показників макроекономічного і соціального розвитку
країни, а саме ВВП, що є надзвичайно актуальним для сучасного стану економіки нашої
держави. Проведемо аналіз вищенаведених показників в табл. 1.
Таблиця 1
Показники динаміки доходів та еластичності бюджету України
за період 2010-2014 рр.
Роки

Показники
2010
ВВП, млрд грн
Доходи Державного
бюджету України, млрд грн

2011

2012

2013

2014

Відхилення 2014 р.
від 2010 р.
абсолютне
відносне, %

1082,6

1316,6 1408,9 1454,9 1566,7

+484,2

+44,7

233,9

311,8

+120,9

+51,7

344,7

337,6

354,8

398,3 445,5 442,8 455,9
+141,5
+45,0
Доходи зведеного бюджету, млрд грн 314,4
118,5
121,6 107,0 103,3 107,7
-10,8
х
Темп зростання ВВП, %
Темп зростання доходів Державного
107,5
133,3 110,6 97,9 105,1
-2,4
х
бюджету, %
Темп зростання доходів
105,6
126,7 111,9 99,4 103,0
-2,7
х
зведеного бюджету, %
Коефіцієнт еластичності Державного
0,907
1,096 1,033 0,948 0,976
+0,069
х
бюджету
Коефіцієнт еластичності
0,891
1,042 1,045 0,962 0,956
+0,065
х
зведеного бюджету
Джерело: розраховано автором на основі даних Інститут бюджету та соціально-економічних
досліджень [1, 2, 3, 4, 5]

Дані наведені в табл. 1 дають змогу сформулювати ряд висновків. Так протягм 2010 –
2014 рр. номінальний ВВП країни збільшився на 484,2 млрд грн, що склало 44,7 %. При
цьому доходи Державного бюджету України зросли на 120,9 млрд. грн. (51,7 %), а зведеного
– на 141,5 млрд. грн. (45,0 %).
Коефіцієнт еластичності зведеного бюджету України за період 2010 – 2012 рр.
збільшився з 0,891 до 0,956. Хоча слід зазначити, що в 2011 р. та в 2012 р. його фактичне
значення перевищувало одиницю, і становило 1,042 та 1,045 відповідно. Значення
коефіцієнта еластичності в 2014 р. на рівні 0,956 є результатом того, що валовий внутрішній
продукт зріс на 7,7 %, а доходи зведеного бюджету за таких умов зросли на 3,0 %. За таких
224

умов можна прогнозувати, що доходи зведеного бюджету в майбутніх періодах зростатимуть
повільнішими темпами, ніж величина ВВП.
Більш наочно показники динаміки доходів та еластичності зведеного та Державного
бюджетів України ілюструє рис. 1.

Джерело: побудовано автором

Рис. 1. Показники динаміки доходів та еластичності зведеного та Державного бюджетів
України за 2010-2014 рр.

Оцінюючи реалії сьогодення, а також фактичне зменшення ВВП в Україні в 2015 році
від 9 % до 12 %, слід очікувати зниження доходів зведеного бюджет на дещо меншу відносну
величину, ніж темпи скорочення ВВП.
Хоча така ситуація справджуватиметься при наявності стабільного фінансового стану
країни та помірному рівні інфляції. Задекларовані показники доходів Державного бюджету
України на 2015 р. значно перевищують доходи бюджету 2014 р. [6]. По своїй суті таке
зростання має інфляційну основу, оскільки існуюче зростання цін автоматично збільшило ту
базу, яка є основою для оподаткування. Одночасно, податкові надходження від міжнародної
торгівлі та зовнішньоекономічної діяльності за рахунок зміни курсів валют збільшилися
майже в 3 рази (планові показники на 2015 р. 37,7 млрд. грн.).
Незважаючи на те, що в окремих випадках, які пов’язані з суттєвими коливаннями
економіки, коефіцієнт еластичності не в повній мірі забезпечує об’єктивне та адекватне
бюджетне прогнозування, його значення залишається досить важливим. З метою
вдосконалення системи бюджетного планування, варто чітко усвідомлювати зміст та
значення окремих статей доходів, а також їх вплив на динаміку коефіцієнта еластичності.
Даний показник значною мірою обумовлюється співвідношенням та динамікою
еластичних (таких, що змінюються при зміні показника ВВП або інших макроекономічних
показників розвитку держави) та нееластичних доходів бюджету.
Якщо коефіцієнт еластичності вищий за одиницю, то система доходів є еластичною,
тобто зміни в обсязі надходжень до бюджету відбуваються вищими темпами, ніж зміни в
обсязі валового внутрішнього продукту. За нееластичної системи доходів (коефіцієнт
нижчий за одиницю) зміна в обсязі валового внутрішнього продукту не впливає на зміну в
обсязі доходів держави або це відбувається набагато повільніше.
На еластичність доходів бюджету впливають два фактори:
1) еластичності кожного податку, який входить до системи оподаткування;
2) питомої ваги еластичного податку в загальному обсязі надходжень.
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Форма залежності є прямою: у разі збільшення першого і другого чинників
збільшується й еластичність системи в цілому. У свою чергу, еластичність кожного податку
залежить від еластичності об'єкта оподаткування відносно ВВП і методу визначення
податкових ставок. Так, ставки, які визначаються в абсолютному виразі, ведуть до
зменшення показника еластичності відповідного податку, пропорційні ставки збільшують
еластичність, а максимальний вплив на збільшення показника еластичності справляють
ставки з високим рівнем прогресії [7].
Таким чином, ведення бюджетної політики та прогнозування показників бюджету
держави, має відбуватися з урахуванням коефіцієнта еластичності, фактичне значення якого
має наближатися до одиниці. Такий рівень показника еластичності, з одного боку, враховує
інтереси держави, адже забезпечує достатнє підґрунтя для ведення фіскальної політики, а з
іншого – не створюватиме надмірного податкового тягаря для інших учасників бюджетного
процесу.
Таблиця 2
Динаміка та структура доходів Державного бюджету України в розрізі функціональної
класифікації за період 2010-2014 рр., млрд. грн.

сума, млрд
грн

у % до
підсумку

абсолютне
млрд грн

пмтомої
ваги, в.п.

відносне, %

у % до
підсумку

Інші надходження

Відхилення (+,-) 2014 р.
від 2010 р.

сума, млрд
грн

Податкові надходження
податок на доходи фізичних осіб
податок на прибуток підприємств
збори за спеціальне викорис-тання
природних ресурсів
податок на додану вартість
акцизний податок
податки на міжнародну торгівлю та
зовнішні операції
рентна плата, збори на паливноенергетичні ресурси
інші податкові надходження
Неподаткові надходження
доходи від власності та
підприємницької діяльності
адміністративні збори та платежі,
доходи від некомерційного та
побічного продажу
власні надходження бюджетних
установ
інші неподаткові надходження
Доходи від операцій з капіталом
Цільові фонди

2014 р.

у % до
підсумку

Статті видатків

2012 р.

сума, млрд
грн

2010 р.

167,0
40,0

71,4
17,1

274,7
6,9
55,5

79,7
2,0
16,1

280,3
12,8
40,1

79,0 +113,3
3,6 +12,8
11,3 +0,1

+7,6
+3,6
-5,8

3,0

1,3

2,4

0,7

18,8

5,3

+15,8

+4,0

86,3
27,6

36,9
11,8

138,9
37,2

40,3
10,8

139,1
45,1

39,2
12,7

+52,8
+17,5

+2,3
+0,9

+67,8
х
+0,2
в 6,2
р. б.
+61,1
+63,3

9,1

3,9

13,1

3,8

12,4

3,5

+3,3

-0,4

+36,1

-

-

17,6

5,1

6,0

1,7

+6,0

+1,7

х

0,9
65,0

0,4
27,8

3,1
68,3

0,9
19,8

6,0
68,1

1,7
19,2

+5,1
+3,1

+1,3
-8,6

в 6,4 р. б.

29,7

12,7

32,1

9,3

28,4

8,0

-1,3

-4,7

-4,4

1,6

0,7

5,5

1,6

5,3

1,5

+3,7

+0,8

в 3,3 р. б.

22,0

9,4

24,8

7,2

22,0

6,2

0

-3,2

+0,1

11,7
0,5
1,2

5
0,2
0,5

5,9
1,4
0,3

1,7
0,4
0,1

12,4
0,7
0,4

3,5
0,2
0,1

+0,7
+0,2
-0,8

-1,5
0
-0,4

+6,2
+51,7
-69,7

0,2

0,1

0,0

0,0

5,3

1,5

+5,1

1,4

в 22,8 р.
б.

+4,8

Всього доходи Державного
233,9 100,0 344,7 100,0 354,8 100,0 +120,9
х
51,7
бюджету
Джерело: розраховано автором на основі даних Інститут бюджету та соціально-економічних
досліджень [1, 2, 3, 4, 5]

З метою оцінки динаміки еластичних та нееластичних видів надходження до
Державного бюджету, скористаємося даними табл. 2.
Відповідно до даних, наведених в табл. 2, протягом 2010-2014 рр. податкові
надходження Державного бюджету України збільшилися на 113,3 млрд. грн., що складає 67,8
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%. Одночасно в їх складі податок на прибуток підприємств (як такий, що має високий рівень
еластичності) збільшився на 0,1 млрд. грн., або 0,2 %. А його питома вага в загальній сумі
надходжень Державного бюджету України скоротилася на 5,8 відсоткових пункти.
За аналогічний період спостерігаємо зростання загальної величини ПДВ на 52,8 млрд.
грн., або 61,1 %. Таким чином, питома вага ПДВ в загальній величині доходів Державного
бюджету зросла на 2,3 відсоткових пункти.
Крім того, в 2014 р. надходження від податку на доходи фізичних осіб склали 12,8
млрд. грн., або 3,6 %. Відсутність сум надходжень з даного виду податку в 2010 р.
обумовлена його віднесенням у даному періоді до доходів місцевих бюджетів.
Податок з доходів фізичних осіб до 2010 р. зберігає позицію найвагомішого за
обсягом джерела наповнення дохідної частини місцевих бюджетів. При цьому номінальні
надходження цього податку в 2010 р. склали 51,0 млрд. грн. Таким чином, подальша
тенденція є свідченням зростання рівня централізації доходів зведеного бюджету протягом
2011-2014 рр.
В результаті частка вищенаведених податків в загальній структурі доходів
Державного бюджету зросла на 1,8 відсоткових пункти, а це вплинуло на зростання рівня
коефіцієнта еластичності за досліджуваний період, що знайшло своє відображення в
розрахункових даних попередньої таблиці.
Щодо решти показників податкових надходжень, слід відмітити, що сума зборів за
спеціальне використання природних ресурсів збільшилася на 15,8 млрд. грн., або в 6,2 рази,
акцизного податку – на 17,5 млрд. грн., або 63,3 % та інших податкових надходжень на 5,1
млрд. грн., або в 6,4 рази.
Перевищення темпів зростання даних податкових платежів над темпами зростання
доходів Державного бюджету в цілому (51,7 %) обумовило зростання їх питомої ваги на 4,0
в. п., 0,9 в. п. та 1,3 в. п.
Поряд з цим, незважаючи на зростання надходжень з податків на міжнародну
торгівлю та зовнішні операції на 3,3 млрд. грн., в результаті відносно невисоких темпів їх
зростання (36,1 %) питома вага даного виду надходжень скоротилася на 0,4 в. п.
Неподаткові надходження як частина доходів Державного бюджету зросли на 3,1
млрд. грн., або 4,8 %. Такі незначні обсяги темпів зростання обумовили зменшення їх
питомої ваги на 8,6 відсоткових пункти. У їх складі доходи від власності та підприємницької
діяльності скоротилися на 1,3 млрд. грн., що склало 4,4 %. Незважаючи на зростання власних
надходжень бюджетних установ та інших неподаткових надходжень, незначні їх темпи
обумовили скорочення питомої ваги досліджуваних показників на 3,2 в. п. та 1,5 в. п.
Єдиним показником у складі неподаткових надходжень, що збільшив свою питому вагу в
доходах Державного бюджету є адміністративні збори та платежі, доходи від
некомерційного та побічного продажу, які зросли більш ніж у 3,2 рази, що в абсолютному
вимірі склало 3,7 млрд. грн.
Досить незначні обсяги в загальній сумі та структурі доходів Державного бюджету
становлять доходи від операцій з капіталом, які зросли на 0,2 млрд. грн., або 51,7 %. При
цьому їх питома вага в загальній структурі не змінилася, а за період дослідження коливалася
від 0,1 в. п. до 0,4 в. п.
Надходження цільових фондів зменшилися на ,8 млрд. грн., або 69,7 %, а їх питома
вага скоротилася на 0,4 в. п. При цьому максимальний розмір частки даного виду
надходжень в структурі доходів був у 2010 р. і становив 0,5 в. п.
Незважаючи на суттєве відносне зростання інших надходжень (у 22,8 рази), що у
вартісному вимірі склало 5,1 млрд. грн., їх питома вага зросла на 1,4 в. п. і в 2014 р.
становила 1,5 %.
Отже, все вищезазначене дає змогу стверджувати, що при загальному зростанні
доходів Державного бюджету, різна динаміка окремих їх складових обумовила зростання
частки еластичної частини та зниження частки нееластичної частини, що в результаті
призвело до зростання загального показника еластичності доходів Державного бюджету.
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Таким чином, проведені дослідження дають можливість наголосити на необхідності
подальшого пошуку з питань формування ефективної бюджетної політики, яка б дозволила
раціонально акумулювати централізовані фінансові ресурси держави, враховуючи як потреби
країни для виконання покладених функцій, так і можливості бізнесу щодо сплати свого
прибутку. Використання методів на основі групування доходів за рівнем еластичності може
бути одним із ключових в загальній системі планування, оскільки дає змогу здійснювати
розрахунок бюджетних показників майбутніх періодів.
Така політика має не лише мінімізувати тіньовий сектор економіки, а й залишити
суб’єктам господарювання достатню кількість фінансових ресурсів для забезпечення
розширеного відтворення.
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ON THE ISSUE OF ORGANIZATION OF INTERNAL CONTROL OF
FINANCIAL CONTRIBUTION AT THE ENTERPRISE
The article deals with the general principles of the organization of internal control of financial contributions at
the enterprise. The purpose of internal controls has been identified, the role and position of the control subsystem have
been discussed and the idea of investments in the overall system of internal control has been observed.
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At the present stage of economic development the enterprise need effective internal control,
especially when it comes to financial contributions. The monitoring system must be cost-effective,
i.e. the cost of its operation should be less than the costs of the company because of its absence. If
the system of internal control will function effectively, it will help reduce the cost of internal audit
[1].
The urgency to justify a general system of internal financial control of economic deposits is
reasoned by both the need to improve the system of control of his organization, standardization,
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methodological rationale for the process control of financial contributions and complexity of
monitoring financial contributions depending on the subjects.
The issue of internal control over financial contribution was studied by the scientists, such as
L.V. Napadovska, O.A. Kurovska, V.F. Maximova, A.S. Balan, K.V. Kovtunenko, A.A.
Atabayeva, Y.V. Holubka.
Control from the perspective of economics is a system of supervision and verification of
compliance in the process of control operation of the facility, management of taking decisions and
establishing the results of administrative influence on the managed object, it is the definition of
deviations made in the implementation of these decisions.
The purpose of internal controls in the company is saving money and inventory;
implementation of industrial and financial plans; prevent excessive material, energy and financial
resources; implementation of plans the introduction of new working methods and new technologies;
ensuring high quality output and active demand [2].
The main subsystems of the internal control of financial contributions enterprises are:
~ Control information;
~ Financial control;
~ Administrative control;
~ Risk control;
~ Economic control;
~ Legal control;
~ Process control.
Good internal control system, which is formed by the owner or manager of company, allows
time to detect a wide variety of problems that arise and to develop mechanisms to solve them now.
The development of such internal control as a constituent element of enterprise management takes
into consideration factors and structure of the main sources of resistance, taking into account
excellence of the system control.
An effective system of internal control allows management to ensure that the activities of
the company are in compliance with the current legislation, approved policies and other legislative
and normative documents of the company. Now in Ukraine the system of internal control is not
regulated and not controlled by the legislative authorities and this results in the company must
independently organize and develop the existing quality control system [3].
Some researchers believe that internal controls should be treated as "system events
organized by management companies with the most effective performance of their duties staff in the
performance of business operations." The controller must determine violations of basic
management principles and suggest ways of improving the system. The price of such control is high
and the result will be significant only in the future, and it is quite difficult to measure the economic
indicators. The main purpose of this control can be defined as protecting the interests of owners,
investors and other business agents by ensuring reliability in the enterprise [4].
The process control investment projects consist of the following elements:
~ Overall control of changes occurring in the project as a whole;
~ Reporting the project i.e. collecting and analyzing information on performance,
comparison with targets, the forecast development;
~ Control changes the contents of real investment project;
~ Change control project schedules;
~ Works on cost control and budget of the project;
~ Quality control and its compliance with established standards and eliminating the causes
of violations quality;
~ Control risk in the project.
You can individually control each process, system, subsystem or index, with the listed
process control, development and implementation of financial contributions is no exception. But
despite the fact that the company has many different processes, and they have varying causation,
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their separate study is an expensive measure, which does not give the full picture of what is
happening in the company.
While achieving the goal of the enterprise it is necessary to take into account that the
company is viewed as a coherent system, since changing one component can cause dramatic
changes throughout the structure.
Each system is characterized only her inherent characteristics (attributes, properties).
Understanding them is crucial in the construction of adequate and effective internal control of
financial contributions (approach taken Peregudov F.I. and Tarasenko F.P. [5]):

any system is holistic, separated from the external environment;

remoteness, limited systems in the environment does not mean its isolation from the
environment, the system is connected with the environment, there is in it, interact with it,
communicates with the environment and energy information. That is, all systems are open;

integrity of the system does not exclude the possibility of diversity and division.
When implementing a systematic approach to internal control of financial contributions
should take into account that financial contributions are, in essence, only a subsystem of the center
investments.
Center investment as profit centers, costs and revenues belong to the general system of
internal controls. Internal control depends on the internal and external environment. Adjustment of
the internal control occurs via feedback, and by coordinating its individual components [6].
After processing control project using the system analysis at the stage of implementation of
financial contributions even more necessary to strengthen control of all parameters, so that
unforeseen changes in the structure and systems can lead to unplanned expenses and adjustments.
Quality management on the project of financial contributions requires a standardized quality
management of a system, consisting of documented methodologies and tools planning, maintenance
and quality control that perform specialized enterprise structure. Quality management within the
management of investment project is a system of methods, tools and activities designed to meet the
requirements and customer expectations for quality projects of the project and its products [7].
Applying an integrated approach allows to substantiate the basic requirements that apply to
the organization of an effective system of internal control of financial contributions to the company:
~ Adequacy of the organizational structure of the internal control system (organizational
structure of the internal control system must meet the size and complexity of the enterprise);
~ Regulation of internal controls (the efficiency of the control system is directly dependent
on compliance with internal control regulations);
~ Information security and information security (personal liability of internal control to
ensure the safety and confidentiality of information carrier) [4].
Nowadays internal business control in the Ukraine is regulated mainly by the following
documents:
1) Standards of the International Federation of Accountants (IFAC);
2) The provisions of Auditing Standards (SAS) №9 "The impact of internal audit external
audit capacity";
3) The recommendations of the Institute of Internal Auditors.
As these documents were developed by different institutions and for different target groups,
there may be some discrepancies between them. However, each document focuses on internal
control and a specific target group, pays great attention to the creation and evaluation of internal
controls.
All four papers emphasize the concept of reasonable assurance because it is related to
internal control. Internal controls in the company do not guarantee that an organization will reach its
goals or retain business. Rather, internal control is organized to provide reasonable assurance
regarding management goals. The document also recognizes that there are limitations inherent to
internal control, and therefore the cost / results are not all the possible controls are implemented.
Such restrictions may be the reason that the internal control system as such would be less effective
than expected.
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COMPETITIVENESS OF BANKS AS THE BASIS OF INNOVATION
TRANSFORMATIONS
The article substantiates the essence of the competitiveness of the bank and its parameters; deals with the
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Introduction. Commercial banks in Ukraine, despite the negative impact of the unstable
economic and political situation in the country, are trying not only to stabilize their financial
condition, but also to innovative transformations.
For now, the banking business in Ukraine is a struggle for the preservation of both existing
customers and providing them with new banking services and to attract new ones. To do this, you
must offer the best conditions of service, to improve their quality. At the same time, banks are
trying to scrutinize the new needs of customers in the various banking products. A distinct
advantage over their competitors in the future will be those banks that offer their clients a wide
enough range of services and innovative products in one of the segments of the market.
Therefore, the introduction of innovations in banking, as well as the activities of other
financial institutions in general or any other economic entity - is an urgent need today, the condition
for survival in the domestic financial market and the embodiment of the modern international
standards of banking business.
In general, all policy measures that are being implemented by banks, are innovative, because
they are somehow based on innovation in all spheres and directions of its activity. The same for all
banks model innovation strategy does not exist as a single universal method of innovation
management. But almost all the powerful banks and other financial institutions owe their result is
innovation.
The development of innovation at all levels of banking institutions provides for permanent
financing at all stages of the innovation cycle. At the same time, a high risk of innovation leads to
certain difficulties in finding sources of funding and content and, accordingly, the specifics of its
financing. Lack of funding for innovation is a significant deterrent to their implementation. This is
largely due to the low level of interest in investing additional capital in the innovation process.
In our opinion, in order to speed up the implementation of innovative transformations in the
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activities of commercial banks, the need to ensure, first of all, a certain level of competitiveness,
which, respectively, make it easier to attract new sources of financing for the development of
innovations that in the future, in turn, will contribute to strengthen it. In addition, the competitive
banking institution is easier to introduce innovations quickly and get their feedback.
Analysis of recent publications and research. Research questions detention
competitiveness of banks and their products dedicated the works of local authors as H. Azarenkova
A. Vasyurenko, A. Gerasimenko, G. Kotsovskaya, A. Moroz, G. Panova, L. Primostka, M.
Puhovkina, I. Spitcin, I. Voloshchuk, Y. Zaruba.
However, the parameters of competitiveness needed to be clarified, it is necessary to analyze
the factors affecting the increase in its level, determine its impact on further innovative
transformation.
The purpose of the article. The aim of the article is to specify the essence of
competitiveness of banks, its main parameters, influencing factors on the level and ways to
improve, consideration of its importance for the future of innovation in the commercial banks of
Ukraine.
The main research material. Referring to the definition of the content of competitiveness
(from the latin. сoncuro - collision, competition), it should be noted that these are interesting
interpretations of this concept:
- the ability to compete in the markets of certain goods and services, providing a
combination of price and quality [1, p. 225];
- the ability to withstand competition and resist competitors [1, p. 525];
- the combination of three aspects: the ability to offer innovations and make a profit before
the competition began; the ability to take the initiative and find existing innovation and due to the
quality, lower production costs, the development of marketing to capture greater market share; the
ability to retain the victory, the ability to dictate the rules of the game in this market [3, p. 221];
- the ability to achieve its own objectives in the face of opposition and competition needs of
consumers through market supply of goods, surpassing competitors [4, p. 304];
- the ability to use their strengths and concentrate its efforts in the sphere of production of
goods or services, where you can take a leading position in domestic and foreign markets [5, p. 62];
- the possibility and dynamics of adaptation to the conditions of market competition [6, p.
72];
- the complex description of which is determined by the level and degree of use of its
competitive advantages and the ability to adapt to the constantly changing conditions of external
and internal environment, while maintaining at all times the profitability [7, p. 335];
- cumulative rating, which assumes the most economically expedient and comprehensive use
of all potentials, each of which has a generalized numerical assessment [8, p. 11].
Competitiveness in all cases is a dynamic category. Its change in time due to both external
and internal factors, many of which can be considered as control parameters. In addition,
competitiveness reflects the effectiveness of the use of the economic potential of the organization
and in fact creates a comprehensive rating of its position in this market.
So, the competitiveness of the bank - this is, above all, the ability to look to the future, it will
also go to the bank's assessment of the market, the fair value. That is to achieve competitiveness - a
transition to a better management and operation patterns, estimation of the bank's business and its
level of risk [9, p.280].
The main parameters of the competitiveness of the bank, in our opinion, should be
considered as follows: the image of the bank; the size of the share capital and assets; front clientele;
range and quality of services; the presence of the branch network, its location and its prospects for
expansion; effective advertising; qualification of workers, good management, experience of work;
the financial position of the bank; and the size of the authorized share capital; the level of
automation; cost of services; biographical details of directors and senior staff
Problems which give rise to lack of competitiveness of domestic banks, a lot: the small size
of their own capital as compared to foreign banks; the presence of a significant proportion of
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problem assets; insufficient liquidity of assets; lagging behind the international standards of service
quality; a narrow range of operations compared to their foreign counterparts; the lack of cheap and
long-term liabilities; weak risk management lack the vast majority of bank shares on the open
market; the lack of international standards of transparency of operations; lack of motivation to enter
the international markets and a number of others.
Together, they emphasize the systemic weakness and susceptibility to crises of Ukrainian
banks. The lack of safety from the banking system, its low capitalization emphasize its lack of
competitiveness in general.
A detailed analysis of banking activities reveals the following factors, decisive influence on
the efficiency and competitiveness of the bank:
- differentiation of activity that provides services to the needs of the adaptation of certain
groups of consumers and bank customers, creating a sense of the uniqueness of the customer service
provided to him;
- capital adequacy, as a result of the increase in the number of banks with fictitious balances
supervisors attach increasing importance of standards compliance Bank for International
Settlements Bank on equity (ratio of tier I to capital tier II)$
- economies of broad profile of services;
- reputation, which is determined by the number, size and quality of the agreements, as well
as the position in the league table;
- borrowing on international capital markets;
- the strategic objectives of the bank, in order to achieve that, there are three alternative
actions: reorganization; disinvestment (a retreat), and development of, or enhancing the intensity of
presence in selected areas;
- internationalization (participation in international trade and investment);
- human resources (availability and skills) and management (quality control, a combination
of economic and social objectives);
- policy of the Central Bank (NBU);
- financial market infrastructure (the ability to serve the business);
- financial capability.
Strengthening the competitiveness of domestic commercial banks should contribute to the
achievement of set objectives: ensuring a high market capitalization of the major banks, the growth
of capital adequacy, the stability of the banking system to crisis, the ability to largely provide
investments and loans further development of the national economy, the ability to defend national
interests in the international capital markets [10, p.10].
That is why, at the state level within the banking system of topical issues of competitiveness
of the banking sector, its stability and capitalization must be considered together as linked.
Conclusions. Ways of improving the competitiveness of Ukrainian banks could be:
optimization of state regulation and stimulation of the banking system; development of rules and
measures to participate in the competition of foreign financial capital; creation of legal conditions
and stimulate the interest of banks for a comprehensive implementation of the provisions of the
Basel Committee on Banking Supervision "Core principles for effective banking supervision" and
the "International convergence of capital measurement and capital standards: a revised framework";
improve the comprehensive system of risk assessment, training of officers of risk management in
accordance with best international standards; establishment of a mechanism of realization of assets
of liquidated banks, increasing the transparency of liquidation procedures, improving appeal
procedures suspicious transactions; development and implementation of a mechanism to attract a
readjustment of troubled banks, followed by an option to buy the rehabilitated banks; establishing
clear, the criteria for determining the real owners of banks, the procedure for disclosing information
about them; strengthening the role and responsibilities of the board of directors (supervisory board)
of banks;
As a result, the bank's innovation policy should determine the direction of change in
accordance with the requirements of the environment, outlines the potential of innovative solutions,
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generate innovation tasks depending on the chosen strategy, to create conditions for the rapid
implementation of innovations.
Innovation management is considered successful if it strengthens the competitiveness of
enterprises [11, p. 409].
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ФОРМУВАННЯ ОБЛІКОВОЇ ПОЛІТИКИ В РОЗРІЗІ ВИТРАТ ПІДПРИЄМСТВ
ІНДУСТРІЇ ГОСТИННОСТІ: УПРАВЛІНСЬКИЙ АСПЕКТ
The present article deals with the problematic aspects of organization managerial accounting in enterprises of
hospitality industry. The ways to overcome such problems were defined. Accounting policy in part of costs on the basis
of managerial aspect used in practice of business entities is suggested. The structure of the Fundamental’s accounting
policy in terms of cost to the managerial accounting was presented
Keywords: hospitality, managerial accounting, costs, accounting policy, elements
У статті розглянуто проблемні аспекти організації управлінського обліку в підприємствах індустрії
гостинності та означено шляхи їх подолання. Запропоновано формувати та використовувати в практичній
діяльності суб’єктів господарювання облікову політику в частині витрат з урахуванням управлінського
аспекту. Представлено структуру Положення про облікову політику в розрізі витрат для організації
управлінського обліку.
Ключові слова: індустрія гостинності, управлінський облік, витрати, облікова політика, елементи.

В сучасних умовах господарювання реалізація обраної підприємством концепції
управління витратами залежить від якості інформаційного забезпечення. Управляти
витратами та досягти успіху в галузі індустрії гостинності на основі позитивного іміджу
підприємства можна завдяки повноцінній та своєчасно отриманій бухгалтерській інформації
про операційні витрати тактичного або стратегічного характеру, яка безпосередньо
використовується в процесі прийняття рішень. Однак, економічна ситуація в країні (робота
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підприємств індустрії гостинності в ризикових умовах невизначеності) призводить до
стрімкої динаміки інформації про витрати навіть за короткий період часу внаслідок впливу
чинників діяльності (зміна цін на сировину, паливно-мастильні матеріали, тарифів на
комунальні послуги, витрати на ремонт тощо), що гальмує процес оперативного та точного
отримання облікових даних. Погоджуємося, що «з розвитком бізнесу ускладнюється
структура організації, виникає диверсифікація продуктів і послуг, збільшуються обсяги
грошових потоків, стає більш складним визначення доходів і витрат за окремими напрямами
бізнесу» [1, с. 4]. Внаслідок цього постає потреба у створенні умов на підприємстві для
організації та функціонування обліково-інформаційної системи, головне призначення якої
полягатиме у формуванні комплексної бази даних про витрати для ефективного планування,
контролю та ухвалення господарських рішень. Таку місію в підприємствах індустрії
гостинності повинен виконувати управлінський облік, вектор якого направлено на
оптимізацію, а при сприятливих умовах і мінімізацію (із збереженням первинної якості
продукту чи послуги) витрат, оскільки нарощування власних прибутків через підвищення цін
вже не є актуальним методом ведення сучасного бізнесу.
Проведені дослідження з організації чинного процесу обліку витрат для системи
управління підприємств індустрії гостинності дозволили визначити основні проблеми
впровадження управлінського обліку та шляхи їх вирішення, серед них: недостатній рівень
розробок в частині методологічної бази відповідно специфіки діяльності суб’єктів
господарювання за процесним підходом, а також прийняття концепції організації обліку
витрат із застосуванням проактивної форми управління, що вирізняється планомірним
веденням діяльності, побудованим на аналітичних прогнозах щодо виникнення критичних
ситуацій в майбутньому з варіантами їх рішень. Залишається невирішеною проблемою для
досліджених підприємств організація управлінського обліку при використанні комп’ютерноінформаційних технологій для отримання оперативної, достовірної та релевантної
інформації. Усвідомлення проблем та їх подолання в частині впровадження та організації
управлінського обліку дозволить побудувати ефективну систему управління витратами в
підприємствах індустрії гостинності.
Відзначимо, що управлінський облік витрат це система нагромадження й
використання інформації в процесі прийняття рішень, організація якої насамперед залежить
від специфіки діяльності суб’єктів господарювання, що виконують функції кейтерингу та їх
організаційно-технологічних характеристик.
Результативність процесу організації управлінського обліку також знаходиться під
впливом чітко сформованих внутрішніх регламентів та стандартів, основним з яких виступає
облікова політика. Погоджуємося з Черній М.Я що «поширеним є формальний підхід до
створення та застосування облікових політик» [2, с 386]. Разом із цим облікова політика,
формування якої здійснюється відповідно принципів (системність, комплексність, науковість
та обґрунтованість, ефективність, планомірність і динамізм, профілактика, неперервність,
сумісність інтересів та економічність) є єдиним організаційним регламентом для
управлінського обліку витрат підприємств ресторанного бізнесу з функціями кейтерингу,
оскільки останній не регулюється з боку держави. Розробка облікової політики стосовно
суб’єктів господарської діяльності здійснюється відповідно Методичним рекомендаціям
затверджених наказом Міністерства фінансів України № 635 від 27.06.2013 р. [3]. Однак в
даних рекомендаціях подаються такі базові складові облікової політики, що стосуються
лише фінансового обліку, а управлінський облік взагалі не згадується. Тому в підприємствах
ресторанного бізнесу з функціями кейтерингу спостерігається направленість облікової
політики на організацію фінансового обліку та звітності. Вважаємо, що зазначений підхід не
дозволяє отримати своєчасну обліково-аналітичну інформацію про витрати та собівартість
наданих кейтерингових послуг.
Однак, в сучасних умовах господарювання облікова політика для задоволення потреб
користувачів облікової інформації стосовно витрат має наступні варіанти складання, а саме:
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1. традиційна облікова політика (направлена на реалізацію функцій фінансового
обліку та звітності з використанням загальноприйнятих елементів);
2. облікова політика підприємства з додатковим розділом, який включає елементи для
організації управлінського обліку,
3. окрема облікова політика для фінансового та управлінського обліку.
Перший варіант складання облікової політики є вимогою чинного законодавства,
тому складається на кожному підприємстві індустрії гостинності. Другий варіант складання
облікової політики підтримують науковці Пушкар М.С, Щирба М.Т., які констатують
наступне: «Оскільки загальна система обліку включає підсистеми фінансового,
управлінського і стратегічного обліку, то виходячи з цього, облікова політика повинна бути
єдиною для облікового процесу підприємства та враховувати вимоги різних користувачів
облікової інформації» [4, с. 178]. Дослідники наполягають в разі необхідності на визначенні
окремих необхідних елементів для кожного об’єкта облікової політики з підсистем обліку.
Третій варіант, «окрема облікова політика для фінансового та управлінського обліку»
передбачає використання принципу автономії і рекомендується широким колом науковців
для впровадження в практичну діяльність [5, 6]. Ми підтримуємо думку тих авторів, які
пропонують формувати та використовувати облікову політику підприємства з
використанням додаткових елементів для організації управлінського обліку витрат (як
варіант – виокремленні в розділі), що забезпечить організацію єдиної інформаційної бази для
вирішення задач керуючої системи підприємства.

У результаті дослідження Наказів про облікову політику (в розрізі витрат) 20
підприємств ресторанного бізнесу з функціями кейтерингу м. Харкова було виявлено, що не
всі вони відображають загальноприйняті елементи облікової політики стосовно витрат.
Однак такі елементи як критерії суттєвості для цілей обліку, склад змінних та постійних
загальновиробничих витрат, база розподілу загальновиробничих витрат, методи оцінки
реалізованих товарів, порядок розподілу транспортно-заготівельних витрат (ТЗВ): із
застосуванням окремого субрахунку обліку ТЗВ чи із застосуванням оцінки товарів за цінами
продажу та окремого субрахунку обліку ТЗВ, методи нарахування амортизації необоротних
активів, строк корисного використання основних засобів, форми та подання фінансової звітності є
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в Наказах про облікову політику окремих підприємств. Елементам облікової політики для
організації управлінського обліку витрат в Наказах досліджених підприємств майже не
приділяється увага. Однак через необхідність отримання інформації для прийняття рішень в
обліковій політиці досліджених організаційних структур є такі елементи як форми
внутрішньої управлінської звітності та нормативно-довідкова документація.
Для отримання інформації про витрати з метою прийняття відповідних рішень в
обліковій політиці з дотриманням цілей управління слід використовувати такі базові
елементи, як: нормативно-довідкова
документація (довідник статей витрат, довідник
номенклатур об’єктів обліку витрат класифікатори витрат, збірник рецептур); спосіб
організації управлінського обліку; перелік центрів відповідальності; розподіл обов’язків між
особами, що відповідають за організацію обліку витрат; Робочий план рахунків в розрізі витрат
для управління; графік документообігу з метою забезпечення управлінського обліку; альбом
уніфікованих форм документів з обліку витрат програмне забезпечення (модуль управлінського
обліку) тощо. Структура Положення про облікову політику в розрізі витрат з урахуванням
управлінського аспекту наведено на рис.1.
Надані рекомендації для формування облікової політики в розрізі витрат для
підприємств індустрії гостинності дозволять раціонально побудувати систему
управлінського обліку з розподілом обов’язків між виконавцями, підвищити ефективність їх
діяльності, отримати необхідну інформацію для управління витратами.
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МІСЦЕ ТА РОЛЬ ІНТЕГРОВАНОГО БУХГАЛТЕРСЬКОГО ОБЛІКУ В ОБЛІКОВІЙ
ПОЛІТИКИ ПІДПРИЄМСТВА
This article concerns existing approaches to the construction of integrated accounting system and investigates
its role in the system of economic entities. The research paper also reveals limitations of traditional accounting system,
and identified benefits of an integrated accounting system, analyses the connection of all types of accounting, analysis
and control over planning, that allow to consider them as functions of applied management which are similar in
content, objectives and purposes.
Key words: requirements, meaning, accounting policies, accounting organization, integrated accounting.
Розглянуто існуючі підходи до побудови системи інтегрованого бухгалтерського обліку та досліджено
його роль в системі суб’єктів господарювання. Виявлено обмеження традиційної системи бухгалтерського
обліку та визначено переваги інтегрованої системи обліку, проаналізовано зв’язок всіх видів обліку, аналізу та
контролю з плануванням, що дозволить їх розглядати як близькі за своїм змістом, цілями і завданнями функції
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прикладного менеджменту.
Ключові слова: вимоги, значення, облікова політика, організація обліку, інтегрований облік.

Протягом певного часу в економіці України відбуваються надзвичайно складні
процеси реформування системи бухгалтерського обліку, зумовлені зміною загального
економічного середовища, побудовою інформаційного суспільства та інтеграцією країни
до Європейського Союзу. При цьому чітко проявляється тенденція активізації процесів
інтеграції суб’єктів господарювання. Разом з тим, все чіткіше проявляються тенденції
формування методології та здійснення організації інтегрованого бухгалтерського обліку на
підприємствах України в умовах сталого розвитку. В індустріально розвинених країнах з
традиційною ринковою економікою ведення такого обліку стало нормою не тільки для
великих, а й для середніх підприємств. Проте, на сьогодні, в вітчизняній науково-практичній
літературі питання організації та методики інтегрованого бухгалтерського обліку
підприємства не знайшло широкого відображення.
Концепція інтегрованого бухгалтерського обліку в умовах сталого розвитку визначає
основи побудови системи бухгалтерського обліку в умовах нового економічного середовища,
що складається в державі. Вона ґрунтується на останніх досягненнях науки і практики,
орієнтується на модель ринкової економіки, використовує досвід зарубіжних країн,
відповідає міжнародно визнаним стандартам фінансової звітності.
Теорія і практика обліку в Україні дозволяє виділити дві основні облікові концепції.
Перша, що сформувалася в умовах соціалістичних методів господарювання, коли основна
мета обліку полягала в наданні інформації про народногосподарську ефективність
підприємств. Вона була пов’язана з необхідністю формування в обліку показників, потрібних
органам державного управління. Друга концепція, що з’явилась в теперішній час, пов’язана з
формуванням та відображенням в обліку одержаного підприємством прибутку, тобто
відображення в ньому показника, що відповідає вимогам ухвалення рішень стейкхолдерів.
Сам порядок формування прибутку є варіативним і залежить від вибраних елементів
облікової політики та чинного податкового законодавства. Наведені концепції носять
односторонній характер, внаслідок чого порушуються інтереси стейкхолдерів облікової
інформації. Відмінності в концепціях витікають з особливостей права на власність та на
засоби виробництва.
Розробка сучасних концепцій обліку і звітності здійснюється майже силовими
методами, оскільки проявляється значний конфлікт інтересів різних груп теоретиків обліку і
реальних користувачів інформації. Свідоцтвом тому являється прийняття десятків
програмних документів за неповні двадцять п’ять років. З’явились праці з новими ідеями
О.С. Бородкіна, Т.М Білухи, Ф.Ф. Бутинця, Б.І. Валуєва, Н.М. Малюги, Н.О. Лоханової, В.О.
Шевчука, М.Г. Чумаченка та ін.
Теорія вітчизняної науки ґрунтується на філософських основах у вигляді положень,
принципів та законів, що мають світоглядний, методологічний або соціальний зміст.
Сталий розвиток підприємства – це нова управлінська концепція, яка припускає, що
будь-яке управлінське рішення приймається з урахуванням економічного, екологічного і
соціального ефекту. Звітність в умовах сталого розвитку розробляється як інструмент, який
дозволяє стратегічно зв’язати розрізнені та ізольовані функції підприємства - фінанси,
маркетинг, дослідження і розробки, управління людським капіталом.
Сьогодні підприємство слід розглядати як соціально-еколого-економічну систему в
якій діють наступні принципи: а) інтеграції, який полягає в тому, що єдиний (об’єднаний)
облік розширює свій методологічний інструментарій, оцінку майна, а також склад
різноманітних об’єктів обліку, відповідні права та квоти на викиди та використання
природних ресурсів, людський капітал, біологічні активи, активів екологічної та соціальної
інфраструктури, соціальні та екологічні витрати тощо; б) відкритості, де інтегрований
бухгалтерський облік проявляється як інформаційна система, що відображає результати
економічної, екологічної, соціальної та іншої діяльності і слугує джерелом інформації для
управління ними; в) економічності, коли облік виступає як система відображення понесених
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витрат та отриманих вигід від процесу господарювання та здійснення заходів, щодо
екологічної, соціальної та інших політик підприємства.
Удосконалення системи обліку повинно прагнути до максимальної інтеграції в єдину
інформаційну структуру баз даних підприємства. Розглянемо сутність і зміст поняття
«інтегрований облік», щоб скласти уяву про місце, роль та значення даної категорії в системі
суб’єктів господарювання, дати характеристику його змісту, визначити місце в системі
інших наук, а також сформулювати предмет і об’єкт вивчення.
Для розроблення теоретичних проблем інтегрованого бухгалтерського обліку
необхідно визначатись з поняттями та категоріями такого обліку. На жаль, бухгалтерський
облік, історично ніколи не був «єдиною» системою. Ще в період свого зародження він
існував у формі патрімональної та камеральної бухгалтерії. Колишній облік не поділявся за
напрямами, так як в державі була відсутня комерційна таємниця, оскільки не було
конкурентного ринку; публічної звітності не існувало, не було фондового ринку і приватного
капіталу.
Дискусії у світі про поділ сучасного обліку тривають десятки років і без істотного
результату. Кожен науковець дотримується своєї концепції і не бажає зрозуміти заперечень
колег. Правда, є і ті, які стверджують, що бухгалтерський облік єдиний у своєму предметі і
методі, а також організаційно, тому інші види обліку, не маючи свого предмета і методу, є
надуманими, еклектично об’єднують
кілька різнорідних дисциплін. Сучасний
бухгалтерський облік в його «чистому» вигляді, не є сукупністю функцій планування і
обліку, аналізу і контролю, а лише створює інформацію про процеси, які вже відбулися, він
звернений у минуле і в цій своїй якості в стратегічному управлінні він не використовується.
З цим погодитись неможна.
Бажання розчинити бухгалтерський облік в інформаційній системі породило цілу
серію пропозицій щодо його перейменування на стратегічний, інформативний,
управлінський, соціальний, екологічний, податковий і т.д.

Рис. 1. Місце ІБО в системі управління підприємством

В природі не має таких видів обліку і особливо наголошуємо – стратегічного,
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соціального і екологічного. Є витрати на стратегію, соціальну і екологічну сферу, але це ж не
види обліку. Витрати на певну діяльність неможна розглядати як вид обліку.Зміст поняття
«інтегрований облік» по різному визначається у різних країнах, а оскільки цей термін є
порівняно новим в теорії і застосуванні на практиці, то поки не склалося єдиної думки з
приводу сутності, об’єктів, сфери дії, виконуваних ним функцій.
Інтегрований бухгалтерський облік (далі - ІБО) являє собою процес виявлення,
вимірювання, збору, аналізу, підготовки, інтерпретації, передачі і прийому інформації,
необхідної менеджменту для контролю, виявлення відхилень та виконання всіх інших
функцій управління. Тільки тісний зв’язок всіх видів обліку із плануванням, аналізом і
контролем дозволить розглядати їх як близькі за своїм змістом, цілями, завданнями і
функціями прикладного менеджменту (рис. 1).
Головними принципами ІБО є: орієнтація обліку для досягнення мети діяльності
підприємства, участь облікового апарату у виборі оптимального варіанту обліку і в
розрахунках нормативних параметрів його виконання, уміння своєчасно виявляти
відхилення від заданих нормативів, їх аналіз та виявлення винуватців.
Як показано на рис. 1 бізнес-план підприємства стоїть посередині між двома сферами
– стратегічним і бюджетним управлінням. Останнє охоплює всі цикли і види обліку, аналізу і
контролю. Звідси, немає сенсу говорити про будь-які види обліку. ІБО – єдина підсистема
системи управління підприємством.
Сутність ІБО можна визначити як підсистему обліку руху активів, витрат і доходів,
нормування, планування, контролю та аналізу, яка систематизує інформацію для
оперативних, тактичних і стратегічних рішень та координації проблем майбутнього розвитку
підприємства. І які б не були підходи до обґрунтування сутності ІБО, нам слід визнати
судження про те, що інтегрований облік - це основний продукт системи управління
підприємством (табл. 1).
Таблиця 1
Інтегрований бухгалтерський облік і його елементи
Елементи
Надання інформації
Планування
(бюджетування)
Аналіз

Контроль
Мотивація
Координація

Сутність елементів
Оцінка запасів; обґрунтування продажних цін; обчислення прибутку; формування
інформації про доходи і витрати; розробка та надання керівництву різної управлінської
звітності.
Прогнозування майбутніх значень показників; розробка тактичних і стратегічних планів;
підготовка інформації для прийняття рішень про систему короткострокових і
довгострокових цілей і завдань підприємства.
Визначення шляхів найбільш ефективного використання ресурсів підприємства;
виявлення можливостей зростання фінансової результативності та оптимізації
фінансового результату; підготовка інформації для прийняття рішень про структуру та
обсяги випуску продукції (робіт, послуг); підготовка інформації для прийняття рішень
про способи фінансування різних проектів, сегментів, видів діяльності; розробка
варіантів інвестування
Організація управлінського контролю; порівняння фактично досягнутих показників із
плановими; розробка рекомендацій керівництву щодо усунення або недопущення
виявлених відхилень в майбутньому.
Розробка способів участі співробітників у прибутку підприємства; розмежування сфер
відповідальності співробітників; вироблення способів оцінки ефективності роботи
підрозділів і співробітників.
Діяльності різних сегментів бізнесу (оптимізація структури бізнесу; вироблення політики
в галузі розподілу непрямих витрат між підрозділами підприємства; організація
поточного обміну інформацією між підрозділами).

ІБО вбирає в себе не стільки облік, скільки управління за допомогою обліку, він
пов'язує воєдино всі функції: бюджетування, інформаційне забезпечення, контроль і
координацію, інтегрує їх, не підміняючи собою процес управління, а лише переводить його
на якісно новий рівень. Основна мета інтегрованого обліку – надання керівникам і фахівцям
підприємства та його структурним підрозділам планової, фактичної і прогнозної інформації
про внутрішню діяльність і зовнішнє оточення для забезпечення можливості прийняття
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обґрунтованих управлінських рішень.
Предмет інтегрованого облік в загальному вигляді – це сукупність об’єктів в процесі
всього циклу виробництва готового продукту.
Методологія системи інтегрованого обліку – це ведення документації і обліку без
регламентів і нормативних документів, що розуміється досвідченими співробітниками через
їх «непотрібність», оскільки «всі й так знають, що робити». Але це не суперечить принципам
ІБО.
Метод інтегрованого обліку – це сукупність різних прийомів і способів, за
допомогою яких відображаються об'єкти обліку в інтегрованій інформаційній підсистемі
підприємства. Він складається з таких елементів: документування; інвентаризація; оцінка;
групування і узагальнення в контрольні рахунки; подвійний запис; планування; нормування і
лімітування; баланс; аналіз; контроль.
Структура інтегрованого обліку – це набір модифікованих різних звітних форм, для
забезпечення управління центрами відповідальності і підприємства в цілому.
Таким чином, сутність ІБО полягає в інтеграції підсистеми обліку руху активів,
витрат і доходів, нормування і планування, контролю та аналізу, яка систематизує для
оперативних, тактичних і стратегічних рішень всю інформацію і координує виявлені
проблеми з метою їх усунення.
Система ІБО виправдана наступними перевагами: вона не викликає змін первинного
документування, зберігає загальні принципи побудови і форми бухгалтерських регістрів,
порядок узагальнення витрат і калькулювання собівартості продукції; забезпечується
необхідна спадкоємність і взаємозв’язок класифікації всіх активів в обліку, звітності та
складі собівартості. Реальна організація центрів відповідальності за використання окремих
видів ресурсів-факторів виробництва визначається тим, що ці центри створюються на основі
існуючої лінійно-функціональної структури управління, на базі функціональних відділів і
служб підприємства.
Досвід країн з розвиненими ринковими відносинами свідчить про те, що важливою
складовою загального механізму управління господарською діяльністю підприємств є уміло
сформована облікова політика. Облікова політика визначає ідеологію господарювання
підприємства на тривалий період, сприяє посиленню обліково-аналітичних функцій в
управлінні підприємством, дає змогу оперативно реагувати на зміни, що відбуваються у
виробничому процесі, ефективно пристосовувати виробничу систему до умов зовнішнього
середовища, знизити економічний ризик і добитися успіхів в конкурентній боротьбі [1].
Основною складовою інформаційного забезпечення діяльності підприємств є
інформація, що накопичується у системі ІБО та звітності і формується на підставі чинного
законодавства та обраної підприємством облікової політики.
Визначення змістовного наповнення поняття «облікова політика в системі
управління» проведено за схемою: цілі облікової політики – взаємообумовленість функцій
менеджменту та облікової політики – економічні рішення на які впливає обрана
підприємством облікова політка – співвідношення облікової політики із іншими видами
політик на підприємстві (рис. 2).
Досліджуючи взаємозв’язок облікової політики із системою управління
підприємством варто пам’ятати, що безпосередньо на самі управлінські рішення впливають:
масштаби, кількість, структура проблем, які розв’язуються; зв’язок між ними; методи
управління; організаційні принципи; складність управлінської роботи, частина її
самостійності та ступінь відповідальності; ризикованість рішень, відповідальність суб’єктів
й об’єктів управління, а також зацікавленість в досягненні мети [2].
На етапі формування облікової політики за конкретними об’єктами обліку
здійснюється вибір одного варіанта з декількох – альтернативних, передбачених нормативноправовими актами з бухгалтерського обліку. Оскільки облікова політика підприємства
визначається на підставі методів і процедур, регламентованих не тільки національними
положеннями (стандартами) бухгалтерського обліку, то при обранні того чи іншого варіанта
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можуть використовуватися також інші нормативно-правові документи, що регулюють
методологію бухгалтерського обліку та складання фінансової звітності.

Рис. 2. Облікова політика підприємства в системі управління

Рис. 3. Облікова політика підприємства та економічні інтереси стейхолдерів
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використовуються для складання та подання фінансової звітності, безальтернативно
(однозначно) прописані в нормативних документах з бухгалтерського обліку, тому
перелічувати їх в обліковій політиці немає потреби.
Адже такі норми підлягають безумовному виконанню, тобто є імперативними для
застосування підприємством. Про недоцільність включення до розпорядчого документа про
облікову політику підприємства безальтернативних методів оцінки, обліку та процедур
(імперативних норм) Мінфін зазначав у листах № 27793 та від 21.03.2006 р. № 31-34000-2016/5770.
Таким чином, при складанні розпорядчого документу про облікову політику виникає
багато проблем, які можуть бути вирішені лише за умови чіткого розуміння значення
облікової політики, її місця у системі інтегрованого бухгалтерського обліку, взаємодії із
іншими елементами, врахування факторів, що на неї впливають, а також розробки чіткого
змісту та структури розпорядчого документу про облікову політику.
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Висвітлено проблемні питання механізму реформування системи бухгалтерського обліку в
державному секторі та запропоновано заходи щодо їх вирішення
Ключові слова: реформування, модернізація обліку, державний сектор, план рахунків, управлінський
облік

Активізація євро інтеграційних процесів в Україні, розвиток міжнародного
співробітництва, залучення іноземних інвестицій в економіку країни призвели до
необхідності отримання додаткової інформації про фінансовий стан держави й створили
передумови реформування системи бухгалтерського обліку та звітності в державному
секторі.
Рішення про реформування бухгалтерського обліку в державному секторі
задекларовані в Стратегії модернізації системи бухгалтерського обліку в державному секторі
на 2007-2015 роки, затвердженою постановою Кабінету Міністрів України від 16.01.2007
№34.
Дослідженням актуальних питань бухгалтерського обліку в бюджетних установах
займаються такі вчені та практики, як Атамас П.Й., Джога Р.Т., Демченко М. А. [1], Канаєва
Т.В., Косова Т.Д. [2], Рудченко Ю.С., Свірко С.В., Сушко Н.І., Тимошик В. Ю. [5], Ткаченко
І.Т., Федів Р. Є. [6], Чечуліна О.О. та інші. Однак система бухгалтерського обліку в
державному секторі не є ідеальною і вимагає подальшого дослідження та реформування, що
зумовлює актуальність даного питання та вирішення деяких проблем.
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Мета публікації полягає в дослідженні проблемних питань щодо механізму
реформування облікової системи суб’єктів державного сектору.
Перший етап реформування розпочався у 2007 р. й закінчився у 2012 р. внесенням
змін до законодавства, підготовкою національних стандартів бухгалтерського обліку для
державного сектора (НП(С)БОДС). Другий етап – завершальний (до 2015-2016 рр.) –
передбачає ключові елементи реформи бухгалтерського обліку в держсекторі Україні:
впровадження з 1 січня 2016 року розробленого та затвердженого єдиного для усіх суб’єктів
державного сектору Плану рахунків (далі – ЄПР), гармонізованого із бюджетною
класифікацією, яка відповідає статистиці державних фінансів 2001 року (GFS 2001), та
створення на основі ЄПР і національних стандартів бухгалтерського обліку в державному
секторі уніфікованого програмного забезпечення (інтегрованої інформаційно-аналітичної
системи) для управління державними фінансами. Очевидно, що затверджений Єдиний план
рахунків суттєво відрізняється від діючих і застосовуваних на сьогодні планів рахунків
різними суб’єктами державного сектору (План рахунків бухгалтерського обліку бюджетних
установ, уточнений Наказом Міністерства фінансів України № 1163 від 25.11.2014; План
рахунків бухгалтерського обліку виконання державного та місцевих бюджетів; План
рахунків бухгалтерського обліку, за яким працюють державні цільові фонди). Кожен з
перелічений планів має власну специфіку та певним чином відрізняється від інших, особливо
витратною частиною. Головне, що їх об’єднує, – це розподіл активів на необоротні та
оборотні, а зобов’язань на довгострокові та короткострокові за окремими класами. Натомість
при розробці нового Єдиного плану, як засвідчує його структура, окремі класи рахунків
включають як необоротні активи, так і оборотні. Так, Клас 1. Нефінансові активи поряд із
балансовими рахунками основних засобів, інших необоротних матеріальних активів,
нематеріальних активів містить балансові рахунки, передбачені для обліку виробничих
запасів, виробництва та інших нефінансових поточних активів. Клас 2. Фінансові активи
включає рахунки як довгострокової дебіторської заборгованості, так і поточної дебіторської
заборгованості. Типовий для діючих Планів Клас Гроші, розрахунки та інші активи у ЄПР
представлений двома окремими класами рахунків: Клас 3. Кошти бюджетів та розпорядників
бюджетних коштів та Клас 4. Розрахунки.
Такий підхід у побудові плану рахунків доводить, що за ціль було вибрано
забезпечення комплексного, зумовленого специфікою фінансово-господарської діяльності
суб’єктів державного сектору, а отже, ефективного управління та контролю за
використанням активів суб’єктів державного сектору. Він демонструє актуальну потребу
врахування факту ресурсної обмеженості в умовах сьогодення. Однак, між Планом рахунків
№ 1163 та Планом рахунків № 1203 немає прямої відповідності.
Зокрема виникнуть проблеми при перенесенні залишків з рахунків системи обліку, що
діє нині у розпорядника бюджетних коштів, до новорозробленої відповідно до Плану
рахунків № 1203, оскільки на сьогодні не затверджено ні інструкції із застосування Плану
рахунків № 1203, ні типової кореспонденції рахунків бухгалтерського обліку для
відображення основних операцій бюджетних установ, фондів загальнообов’язкового
державного соціального і пенсійного страхування та операцій щодо виконання державного
та місцевих бюджетів. Хоча зазначені нормативні акти мали б існувати, оскільки строк їх
розробки, передбачений Стратегією № 34, закінчився ще у 2013 році. На сьогодні можемо
лише констатувати, що такі документи в стадії розробки [3].
Дослідження практики ведення обліку в бюджетних установах дозволяє
стверджувати, що його організаційна структура, яка існує зараз, не забезпечує повною мірою
підвищення ефективності їхньої діяльності.
Система обліку може забезпечити досягнення виконання цієї задачі завдяки
активізації використання аналітичних методів. Йдеться про більш активне посилення
аналітичної функції обліку та пов’язане з цим визначення повноважень облікових
працівників суб’єкта діяльності. Відповідно до цього слід займатися формуванням такої
структури бухгалтерської служби, яка б давала змогу досягати підвищення ефективності
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функціонування бюджетних установ. Актуалізація названого напряму досліджень
посилюється розвитком ринкових засад і їхнім активним поширенням на суб’єкти бюджетної
сфери, зростанням конкуренції та проблемами, пов’язаним із фінансовим забезпеченням
їхньої діяльності.
У зв’язку з цим доцільним видається здійснення наукових пошуків щодо
запровадження затребуваного в умовах нестабільності та ринкових відносин управлінського
обліку й вирішення пов’язаних з ним організаційних питань, у тому числі щодо повноважень
облікових працівників. Справедливо буде відзначити, що в останні роки проблематика
розвитку управлінського обліку в бюджетних установах перебуває в полі зору науковців,
оскільки застосування його методів дає змогу оптимізувати процеси надання послуг і
досягти підвищення ефективності діяльності.
Різносторонність розгляду можливості удосконалення системи обліку бюджетних
установ в частині її розвитку як інформаційного джерела прийняття управлінських рішень,
як свідчить дослідження наукових позицій вітчизняних вчених, у кінцевому варіанті
найчастіше зводиться до обґрунтування доцільності запровадження управлінського обліку та
розвитку його теоретичних, організаційних і методологічних аспектів. [7].
Одним із перших науковців, які розпочали дискусію щодо запровадження системи
управлінського обліку в бюджетній сфері, є Н.І. Сушко. У своїй дисертаційні роботі нею
досліджено передумови та можливості застосування методології управлінського обліку в цій
сфері з урахуванням зарубіжного досвіду та розроблено теоретичні основи бухгалтерського
обліку виконання державного бюджету. Уточнено й конкретизовано зміст поняття
«управлінський облік виконання бюджетів» і визначено чинники впливу на облікову
політику виконання бюджетів [4].
У цьому контексті досягнення узгодженості між формуванням вихідних облікових
даних і аналітичними запитами управлінських служб вимагає раціонального вибору
організації системи документування та рахункового відображення об’єктів обліку. Тому
першочерговим завданням виступає розробка концепції побудови Плану рахунків, який би
давав змогу формувати інформацію в обсягах і формі, необхідних для прийняття
управлінських рішень. Відповідно до цього варто здійснити удосконалення форм
документації, або, за потреби, запропонувати додаткові облікові документи, адаптовані до
запитів системи управління й зручні для здійснення аналізу з метою прийняття рішень.
Враховуючи об’єктивність потреби у розвитку такого напряму облікової роботи, доцільним
видається не просто формування єдиного Плану рахунків обліку в державному секторі (який
поєднує в собі рахунки для обліку бюджетів і рахунки, призначені для обліку діяльності
суб’єктів державного сектора), а введення до його складу рахунків управлінського обліку. У
випадку вибору такого підходу будуть створені умови, здатні сприяти вирішенню проблем
оптимізації діяльності бюджетних установ. Окрім цього, при встановленні шифрів рахунків
доцільно врахувати специфіку їхнього сприйняття сучасною комп’ютерною технікою та
потребу в деталізації (особливо зважаючи на факт наявності різних галузей бюджетної
сфери).
Також потребує підтримки і розвиток професійних організацій бухгалтерів в Україні.
Через реальну необхідність мати стійкі джерела інформації про всі зміни, які вносяться в
діючі міжнародні стандарти і про нові стандарти, що приймаються, існує потреба у пошуку
форм співпраці з Міжнародною Федерацією бухгалтерів, Радою з міжнародних стандартів
фінансової звітності та ін.
Підводячи підсумки, можна сказати, що на сучасному етапі розвитку економіки
України, коли бухгалтерський облік у державному секторі, один із самих консервативних,
один із самих складних інструментів бюджетної політики, змушений мінятися, одночасно,
випереджаючи інші реформи, які вже проводяться урядом, надзвичайно важливим є
своєчасне й адекватне відображення цих змін через сучасну систему бухгалтерського обліку.
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УЧЕТНАЯ ПОЛИТИКА КАК ИНСТРУМЕНТ МОДЕЛИРОВАНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
ПРЕДПРИЯТИЯ
The problems of accounting policy formation as an information model of the organization in enterprise
management system have been considered. The accounting policy should be the instrument for implementing the
functions that make up a logical cycle of business management, which is subordinated to the objectives of the control
system and is focused on achieving the desired state of the managed object. Some aspects of the accounting policy
modeling in the development strategy of the enterprise have been considered in this article.
Keywords: model, modeling, accounting policy, accounting, enterprise development strategy, economic
instruments.
Исследованы вопросы формирования учетной политики как информационной модели организации
системы управления предприятием. Учетная политика должна быть инструментом реализации функций,
образующих логический цикл управления предприятием, который подчинен целям управляющей системы и
ориентирован на достижение необходимого состояния управляемого объекта. Уделено внимание отдельным
аспектам моделирования учетной политики в стратегии развития предприятия.
Ключевые слова: модель, моделирование, учетная политика, организация учета, стратегия развития
предприятия, экономические инструменты

Бухгалтерский
учет
как
самостоятельную
информационную
систему,
обеспечивающую потребности системы управления, в своих работах рассматривали Бондарь
Н.И., Бутинец Ф.Ф., Валуев Б.И., Голов С.Ф., Загородний В.П., Евдокимов В.В., Ивахненков
С.В., Кужельный М.В., Кузьминский А.М., Легенчук С.Ф., Линник В.Г., Малюга Н.М., Мних
Е.В., Пушкарь М.С., Сопко В.В., Чумаченко Н.Г., Шайкан А.В., Швец В.Г. и многие другие
исследователи. Однако в последние годы проблема использования в бухгалтерском учете
моделирования учетных систем, приемов и процедур стала особо актуальной и требует
дальнейших исследований.
Если ранее использование моделирования происходило в технике, физике и химии, то
в конце ХХ и нынешнем ХХI веке сформировалось значительное количество направлений
моделирования в философии и экономике. В частности, Шигун М.М. отмечает следующие
246

направления современных исследований моделирования: общая теория моделирования;
философия моделирования; макроэкономическое моделирование; моделирование экономики,
экономических систем и процессов; моделирование управленческих процессов, планирование,
прогнозирование; моделирования производственных и хозяйственных процессов, бизнеспроцессов; моделирование в бухгалтерском учете; моделирование в контроле, ревизии, аудите,
экспертизе; моделирование в экономическом анализе; моделирование информационных систем и
технологий, баз данных; моделирование в банковской деятельности; финансовое моделирование и
прогнозирование; моделирование налоговой системы, налогов и платежей; моделирование
развития АПК; моделирование внешнеэкономической деятельности; моделирование
инвестиционной деятельности; моделирование инновационной деятельности; моделирование
маркетинговой деятельности; моделирование рисков, рисковых операций; моделирование
трудового потенциала и занятости; экономико-математическое, эконометрического
моделирование; имитационное моделирование; статистические методы моделирования; другие
направления моделирования [1, с. 370].
Моделирование в сфере учетных аспектов управления (учета, контроля, экономического
анализа, налогообложения) исследуют многие ученые, среди которых можно назвать Безверхого
К.В. [2], Воронову И.В. [3], Евдокимова В.В. [4], Жука В.Н. [5], Крупку Я.Д, Кузя И.И. [6],
Кузьминского Ю.А. [7], Малюгу Н.М. [8], Лабынцева Н.Т., Карецкого А.Ю. [9], Нихаева С.В. [10],
Попович В.И. [11], Сидорову М.И. [12], Резниченко В., Тимашова А.А. [13], Шигун М.М. [14].
Целесобразно проанализировать существующие подходы к базовым понятиям
моделирования.
В литературе приводятся разные определения моделей. Так, росийськие авторы Трофимова
Л.А. и Трофимов В.В. отмечают, что модель (от лат. modulus – образец, изображение, образ) – это
создаваемое человеком подобие реального объекта. Наиболее широко моделирование используют
в технике, в автомобилестроении, в авиации, в космосе, в геодезии, в архитектуре и др. [15, с. 19].
Представляют интерес философско-методологические аспекты моделирования. По
определению советского ученого Штоффа В.А., моделью является «мысленно воображаемая
или материально реализованная система, которая отражает и воспроизводит объект так, что
ее изучение дает новую информацию об этом объекте» [16, с. 19]. Американский
исследователь Вартофский М. определяет модель как способ абстрактной репрезентации или
абстрактного представления некоторого объекта или состояния дел [17, с. 31]. Российский
ученый Плотинский Ю.М. отмечает, что под моделью … в широком смысле в науке принято
понимать аналог, «заместитель» оригинала (фрагмента действительности), который при
определенных условиях воспроизводит интересующие исследователя свойства оригинала
[18, с. 48]. Советский, а впоследствии украинский философ и экономист Уемов А.И. дает
одно из ниболее лаконичных и емких определений: модель – это система, исследование
которой служит средством получения информации о другой системе» [19, с. 48].
Трофимова Л.А., Трофимов В.В. отмечают, что моделирование есть исследование
каких-либо явлений, процессов или систем объектов путем построения и изучения их
моделей, исследование моделей для определения или уточнения характера и рационализации
способов построения вновь конструируемых систем и объектов. Моделирование
предоставляет возможность изучения объекта не непосредственно, а через рассмотрение
другого, подобного ему и более доступного объекта – его модели [15, с. 19]. Трофимова Л.А.,
Трофимов В.В. также указывают, что различают модели физические, аналоговые и
математические. В экономике и управлении создать физический аналог (модель) объекта
управления крайне сложно, а чаще всего просто невозможно; для оценки решений можно
использовать не прямые аналоги – образцы исходного объекта, а описания, схемы, расчетные
математические соотношения, которые аналитически, с помощью формул, связывают между
собой его характеристики. Подобный подход ничем не отличается от традиционного
моделирования, однако в качестве модели (образца) в этом случае выступает не физический
аналог исходного объекта, а система математических соотношений [15, с. 15].
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Плотинский Ю.М. обращает внимание на то, что к недостаткам термина «модель»
следует отнести его многозначность. В словарях приводится до восьми различных значений,
из которых в научной литературе наиболее распространены два: модель как аналог объекта и
модель как образец [18, с. 6].
Основные свойства моделей, как считают Трофимова Л.А., Трофимов В.В., состоят в
следующем: во-первых, модель должна быть подобна исследуемому объекту, а во-вторых,
модель должна быть проще изучаемого объекта, чтобы оказалось возможным ее изучение.
Основное назначение модели заключается в возможности проведения с моделью
экспериментов, анализа и изучения, которые невозможны с самим исследуемым объектом [15,
с. 14].
Следует отметить, что в бухгалтерском учете моделирование используется с момента
возникновения староитальянской бухгалтерии: общеизвестны традиционные информационные
модели реального поведения предприятия – состояния в статике (в бухгалтерском балансе) и в
динамике (отражения на бухгалтерских счетах с помощью двойной записи).
Крупка Я.Д. и Кузь И.И. подчеркивают, что моделирование в бухгалтерском учете
является важным элементом при установлении и выборе соответствующих процедур и систем его
организации. Определение взаимосвязи между учетными процедурами, системой учета и
моделированием дает возможность воспроизвести существенные факторы влияния на построение
бухгалтерского учета в целом. С помощью моделирования можно выявить все факторы и
признаки, которые имеют существенное влияние на принципы и процедуры ведения учета [6, с.
67-68]. Жук В.Н. указывает, что моделирование, разработка методов и методических
рекомендаций является важной составляющей обеспечения развития как теории, так и практики
бухгалтерского учета, а также на то, что в национальной системе учета процессу моделированию
не уделяется должного внимания. [5, с. 32]. Н. Малюга подходит к моделированию как к
инструменту обеспечения прогностической функции бухгалтерского учета [8, с. 67-68].
Одной из сложных информационных моделей управления предприятием и является
учетная политика. Так, росийський ученый Наговицына А.В. отмечает, что учетная политика
представляет многофункциональный инструмент и является инструментом реализации
метода бухгалтерского учета в отдельной организации. К ее формированию необходимо
подходить ответственно и скрупулезно, используя моделирование, являющееся методом
формирования учетной политики [20, с. 66].
Сущность учетной политики трактуется неоднозначно. В Международнм стандарте
бухгалтерского учета 8 «Учетная политика, изменения в бухгалтерских оценках и ошибки»
указано, что учетная политика – это конкретные принципы, основы, соглашения, правила и
практика, применяемые предприятием при составлении и представлении финансовой
отчетности [21].
В соответствии с Законом «О бухгалтерском учете и финансовой отчетности в
Украине» предприятие самостоятельно определяет учетную политику предприятия, под
которой понимается совокупность принципов, методов и процедур, используемых
предприятием для составления и представления финансовой отчетности [22].
Барановськая Т.В. считает, что под учетной политикой предприятия следует понимать
совокупность действий по формированию комплекса методических приемов, способов,
процедур организации и ведения бухгалтерского учета с учетом особенностей деятельности
предприятия и интересов его владельцев [23, с. 6].
Лоханова Н.А. полагает, что учетная политика – это совокупность принципов,
методов и процедур, используемых целостной системой учета в процессе его ведения, а
также составление всех форм отчетности с целью создания информационных предпосылок
для эффективной реализации всех управленческих функций и удовлетворения потребностей
всех заинтересованных пользователей объективной учетной информации [24, с. 13].
Кулик В.А. считает, что учетная политика предприятия – это система способов
ведения бухгалтерского учета и составления финансовой отчетности, которая используется
предприятием для информационного обеспечения принятия экономических решений и
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предусматривает наиболее достоверное отражение фактов хозяйственной деятельности [25,
с. 54].
Варичева Р.В. и Боримськая К.П. обращают внимание на то, что основной задачей учетной
политики является обеспечение организации бухгалтерского учета на предприятии как целостной
системы, которая должна охватывать все аспекты учетного процесса – организационный,
методический, технический [26, с. 38].
Российський исследователь Сахчинская Н.С. также обращает внимание на
многоаспектность учетной политики, и считает, что коммерческим организациям
целесообразней формировать семь аспектов учетной политики:
- методический – совокупность возможных способов ведения учета, наиболее
отвечающий специфике организации и интересам пользователей;
- организационный – способы организации ведения бухгалтерского учета,
выражающиеся в порядке ведения бухгалтерского учета;
- технический – форма реализации аспектов учетной политики;
- налоговый – совокупность способов учета, влияющих на формирование
налогооблагаемых показателей организации;
- управленческий – принятая совокупность способов ведения учета, калькулирования
себестоимости продукции, работ, услуг и составления внутренней отчетности с целью
контроля и управления деятельностью организации;
- аналитический – формирование информационной базы с целью проведение анализа;
- международный – совокупность способов и процедур, применяемых при
составлении бухгалтерской отчетности, основанных на профессиональном суждении [27, с.
15-18].
Особого рассмотрения требует принципиальный подход к логике формирования
учетной политики предприятия. Лоханова Н.А. справедливо считает, что при разработке
учетной политики предприятий должны быть обязательно учтены стратегические цели и
задачи экономического развития и, в частности, задачи поддержания экономической
безопасности [24, с. 16]. Росийський ученый Макарова Н.Н. также считает, что в качестве
критерия результативности учетной политики выступает достижение поставленной цели и
решение основных задач учетной системы с учетом эффективного использования ее
возможностей [28, с. 17].
С другой стороны, можно поддержать мнение Морозевича А.Н., который утверждает,
что системы управления должны создаваться под объект управления для обеспечения
эффективной (в необходимом смысле) жизнедеятельности последнего [29, с. 54].
Поэтому считаем, что в моделировании учетной политики следует соблюдать
принципиальные подходы к изучению систем: цель системы – предпочтительное для нее
состояние; целенаправленное поведение – стремление достичь цели; обратная связь –
воздействие результатов функционирования системы на характер этого функционирования
[18, с. 15].
По нашему мнению, базовым подходом к моделированию учетной политики и других
объектов и элементов системы учета на предприятии является положение о том, что, как
подчеркивает Валуев Б.И., управляющая система целенаправленно воздействует на
управляемый объект с помощью функций, которые образуют логический цикл управления:
планирование – учет – контроль – экономический анализ – регулирование (принятие
управленческих решений) и т. д. [30, с. 8]. Причем, как считает Б.И.Валуев, учет в этом
случае целесообразно рассматривать в качестве одной из общих функций управления,
подчиненных достижению общих целей системы, а не в качестве исключительно
информационной системы [30, с. 26].
Координацию и интеграцию функций управленческого цикла выполняет функция
более высокого порядка – функция организации управления, обеспечивающая достижение
цели управляющей системой. Именно функцию организации управления непосредственно
реализует учетная политика, системно воплощая и реализуя элементы всех остальных
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функций управленческого цикла (планирования, собственно учета, контроля,
экономического анализа и регулирования), обеспечивая интеграцию, координацию и
оптимизацию целенаправленного влияния этих функций на объект управления –
хозяйственную жизнь предприятия. Как верно отмечает Наговицына А.В., моделирование,
как метод, вносит в учетную политику организации вариативность, содействуя
качественному анализу нормативных правовых документов по бухгалтерскому учету и
выбору наиболее оптимальной модели приказа руководителя об учетной политике [20, с. 66].
Следует обратить внимание на аспекты моделирования учетной политики
предприятия в отношениии отдельных экономических объектов как подсистем главного
объекта управления – предприятия. Так, в ходе моделирования учетной политики
производится анализ наиболее целесообразного варианта управления производственными
запасами (особенностей документального оформления, способа оценки производственных
запасов при их отпуске в производство и по другим направлениях выбытия, оганизации
проведения их инвентаризации и т. п.); амортизации необоротных активов (документального
оформления движения объектов, конкретных способов оценки способов амортизации
основных средств и нематериальных активов, организации их инвентаризации и т. п.).
Бухгалтерами и менеджерами анализируются все варианты прогнозного применения
элементов учетной политики в отношении производственных запасов, например,
соответствующих способов оценки (средневзвешенных цен, FIFO и т. д.), методов
амортизации необоротных активов (прямолинейного, производственного, ускоренного и т.
д.) оценивается опыт практического применения принятых способов оценки, при
необходимости под влиянием внешних и внутренних факторов выполняются корректировки
в выборе способов оценки запасов или начисления амортизации необоротных активов с
соответсвующим обоснованием в финансовой отчетности. Особое значение при разработке
учетной политики следует уделить нематериальным активам, доля которых в
производственной сфере Украины из общей их стоимости по стране в 2008 году достигла
значения 33,9% [31, с. 291].
Анализ сущности и роли учетной политики как модели системы учета, контроля и
экономического анализа, а в широком смысле – всей системы управления экономикой
предприятия – убеждает в том, что обе эти системы (причем, первая является подсистемой
второй) должны развиваться, ориентируясь на цели управляющей системы для достижения
необходимого состояния объекта управления (предприятия). Это подчеркивает
необходимость осуществлять основной акцент при разработке учетной политики на четком
установлении стратегических, текущих и оперативных целей и задач развития предприятия,
а также на изучении реальных характеристик и особенностей объекта управления
(особенностей организационной структуры управления, структуры производства,
технологического процесса, внутрипроизводственных связей и отношений и т. д.) и
использовании полученных знаний для повышения эффективности управления объектом.
На учетную политику как, с одной стороны, прогностическую, а с другой стороны,
действующую модель управления экономикой предприятия, влияют как управляющая
система (через целеполагание и постановку задач управления объектом), так и сам объект
управления (через изменение своих свойств, характеристик, состава и т. д.). Через
инструмент корректировок происходит разработка вариантов учетной политики и выбор
наиболее оптимального из них, что дает возможность усилить целенаправленность
управленческого процесса и повысить эффективность управления экономикой предприятия
(рис. 1). Это позволяет рассматривать учетную политику в качестве, с одной стороны,
прогнозной вариативной информационной модели предприятия, которая является
своеобразной предпосылкой, будущей проекцией деятельности предприятия (то есть, дает
возможность рассматривать ее в качестве имитационной учетной модели) и, в то же время, с
другой стороны, подходить к ней в качестве динамической модели отображения реального
состояния и движения активов и пассивов действующего предприятия (то есть,
рассматривать ее в качестве адаптивной учетной модели).
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Следует уделить внимание и принципам, которые должны определять формирование
учетной политики предприятия.

Рис. 1. Общая схема процесса моделирования учетной политики предприятия

Принципами учетной политики предприятия принято считать законодательно
закрепленые принципы бухгалтерского учета. В Законе «О бухгалтерском учете и
финансовой отчетности в Украине» приведены обшеизвестные концептуальные принципы
учета, которыми должны руководствоваться бухгалтеры в своей работе: осмотрительность;
полное освещение; автономность; последовательность; непрерывность; начисление и
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соответствие доходов и расходов; превалирование сущности над формой; историческая
(фактическая) себестоимость; единый денежный измеритель; периодичность [22].В то же
время, Житний П.Е. совершено справедливо отмечает, что при разработке учетной политики
необходимо руководствоваться не только специфическими, присущими бухгалтерскому
учету принципами, но и общими организационно-управленческими, влияющими на выбор
существенных факторов и характеризующими связи внутренних хозяственных процессов с
внешней средой [32, с. 12]. Лоханова Н.А. также отмечает важность того, чтобы при
разработке учетной политики были учтены ориентиры на достижение ключевых показателей
эффективности деятельности предприятия. Как известно, в современной практике
управления и практике составления отчетности все большее значение приобретают
показатели не только финансового характера, но и нефинансовые показатели, которые с
разных позиций характеризует эффективность бизнеса и так или иначе непосредственно
связаны с экономической безопасностью [24, с. 16].
Похожую позицию занимает Сахчинская Н.С., которая отмечает стратегичскую
целенаправленность учетной политики и считает, что эффективную учетную политику
необходимо определить как закрепленную внутренней документацией совокупность принципов,
приемов и правил ведения учета, которая должна соответствовать стратегии развития
предприятия и способствовать получению максимального эффекта от функционирования
системы учета в рамках действующего законодательства [27, с. 14].
В этой связи считаем, что при моделировании отдельных составляющих учетной
политики предприятия целесообразно опираться на концептуальные принципы организации
учета, предложенные Валуевым Б.И., а именно на: 1) принцип подчиненности общей логике
организации управления экономикой, который определяет выбор конкретных форм
организации учета; 2) принцип целесообразного приближения функции учета в центры
принятия решений в соответствии с особенностями организации управления и производства;
3) принцип делегирования полномочий и ответственности бухгалтеров низшего уровня с
сохранением общей ответственности за главным бухгалтером; 4) принцип взаимодействия
учета с другими функциями управления – планированием, контролем, экономическим
анализом, регулированием (принятием управленческих решений); 5) принцип
взаимодействия различных видов учета, которые являются взаимосвязанными на основе
преемственности информации и взаимодополняющими, когда объекты учета различных
видов учета не совпадают; 6) принцип оптимального сочетания различных форм
централизованной и децентрализованной организации учета в каждом конкретном
предприятии [30, с. 100-103].
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ПРИНЦИПИ УПРАВЛІННЯ ІННОВАЦІЙНИМИ ПРОЕКТАМИ ТА ПРОГРАМАМИ В
СИСТЕМІ БЮДЖЕТНОГО МЕНЕДЖМЕНТУ
The features of the organization of innovative projects and programs management in the public sector are
defined in the article. The role of budget management in the financing of innovative projects and programs is
emphasized. On the basis of the general principles of innovative projects management and the principles of budget
management the basic principles of innovative projects and programs management are formulated.
Keywords: management principles, innovative projects, innovative programs, budget management system
У статті визначено особливості організації управління інноваційними проектами та програмами в
бюджетній сфері. Наголошено на ролі бюджетного менеджменту у фінансуванні інноваційних проектів та
програм. На основі загальних принципів управління інноваційними проектами та принципів бюджетного
менеджменту сформульовано основоположні принципи управління інноваційними проектами та програмами.
Ключові слова: принципи управління, інноваційні проекти, інноваційні програми, система бюджетного
менеджменту

Постановка проблеми. Стабільне функціонування бюджетної системи та ефективна
система бюджетного менеджменту безумовно є ключовими факторами стійкого
економічного зростання в країні. Уряд України, усвідомлюючи це, провадить системне
зміцнення системи управління державними фінансами на інноваційних засадах відповідно
до міжнародної практики бюджетного реформування таких країн як Японія, США, Польща,
Нідерланди, Велика Британія та ін. У зв’язку з цим розробка та впровадження інновацій в
бюджетний процес має вагоме значення для розвитку сучасного бюджетного менеджменту.
У всьому світі впровадження інновацій відбувається у формі інноваційних проектів і
програм. А тому вивчення особливостей реалізації, принципів та інструментів управління
інноваційними проектами і програмами є нагальною вимогою сьогодення, актуальність якої
визнана в усьому світі.
Аналіз останніх досліджень та публікацій. Визначенню сутності, принципів
управління інноваційними проектами та програмами в приватному секторі, на відміну від
публічного, присвячено низку праць вітчизняних та зарубіжних вчених. Окремі аспекти
управління проектами та програмами у публічній сфері розглядали в своїх працях такі
українські науковці як Ф.О. Ярошенко, С.Д. Бушуєв, Н.С.Бушуєва, Т.М. Безверхнюк, С.А.
Попов, Н.О. Котова, С.М. Ілляшенко, О.В. Федорчак. Зокрема Ф.О. Ярошенко та
С.Д. Бушуєв, наголошуючи на необхідності інноваційного підходу до розвитку системи
державних фінансів, вивчають можливість управління інноваційними проектами та
програмами на основі системи знань Р2М. Наукові праці Т.М. Безверхнюк, Н.О. Котової та
С.А. Попова присвячені розкриттю природи управління проектами, сутності проектного
менеджменту, організаційно-правовим засадам управління проектами в публічній сфері,
технологіям та інноваційним механізмам управління державними (публічними) проектами та
програмами. Проте, дані праці присвячені проектам та програмам у сфері державного
управління. Успішне завершення реформи державних фінансів передбачає розгляд
інноваційних проектів і програм в контексті бюджетного менеджменту як інструментів
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реалізації необхідних змін.
Метою статті є визначення основоположних принципів управління інноваційними
проектами та програмами як організаційних форм втілення та впровадження інновацій.
Виклад основного матеріалу дослідження. Проект у традиційному розумінні є
планом споруди чи конструкції. По відношенню до бюджетної сфери звичними вже стали
словосполучення «проект закону», «проект бюджету», «проект реформи» тощо. У даному
випадку йдеться про ідею та один з альтернативних варіантів її втілення.
Розуміння проекту як одного з елементів у виконанні певної програми,
самодостатнього управлінського рішення господарського, фінансового характеру є
новаторським. У цьому випадку проекту надається значення конкретного завдання з
визначеними просторовими, часовими та фінансовими рамками реалізації [2].
Особливістю проектів у бюджетній сфері є розв’язання проблем, які винесені на
урядовий порядок денний та формалізовані (описані) у відповідних урядових документах –
урядовій програмі, концепціях чи стратегіях у формі стратегічних пріоритетів чи завдань [6,
c. 12]. Це має граничне значення для визначення сутності інноваційних проектів та програм у
системі бюджетного менеджменту, адже вказує на те, що інноваційні проекти та програми
необхідно розглядати як засоби системного управління змінами.
Під проектом у публічній сфері розуміють комплекс взаємопов’язаних логічноструктурованих завдань і заходів, упорядкованих у масштабі часу, які спрямовані на
розв’язання найважливіших проблем розвитку держави, окремих галузей економіки,
адміністративно-територіальних одиниць чи територіальних громад, організацій та установ і
здійснюються в умовах фінансових та інших ресурсних обмежень у визначені терміни [5, c.
32].
Пов’язані один з одним проекти складають програму або портфель проектів.
Програма – це сукупність взаємопов`язаних за ресурсами, виконавцями і термінами
проектів, які потребують координації та управління реалізацією для досягнення спільної
мети [5, c. 32].
Важливо розуміти, що інноваційність проектів та програм в бюджетній сфері
визначається для суб’єкту, по відношенню до якого здійснюються проект чи програма.
Управління інноваційними проектами та програмами в системі бюджетного
менеджменту – це процес застосування певних знань, навичок та конкретних інструментів з
метою реалізації програмних заходів та досягнення поставлених в проектах цілей в рамках
програмно-цільового управління обмеженими бюджетними коштами.
До особливостей організації управління інноваційними проектами та програмами в
бюджетній сфері належать:
1. Залучення до реалізації проектів та програм великої кількості учасників. При цьому
спостерігається відсутність чіткого розподілу відповідальності і повноважень між
суб'єктами, на відміну від сформованої організаційної структури комерційного підприємства.
2. Орієнтація державного сектору на виконання поточних завдань та дефіцит часу.
Реалізація інноваційного проекту чи програми передбачає необхідність залучення значного
обсягу часу. Зауважимо, що більшість державних службовців працюють у ситуації дефіциту
часу або невизначеності термінів виконання поточних завдань. У такій ситуації визначення
ефективності та результативності інноваційних проектів та програм набуває принципового
значення.
3. Підвищення ролі громадськості в управлінні державними справами. Необхідно
відзначити, що такі форми громадського контролю, як громадська експертиза, недержавні
аналітичні центри, участь громадськості у роботі колегіальних органів при органах влади
набувають все більшого значення і безпосередньо впливають на організацію управління
інноваційними проектами та програмами.
Методологічною основою ефективного та якісного управління є система певних
принципів. Слід зазначити, що принципи управління інноваційними проектами та
програмами в бюджетній сфері залишаються не визначеними як у економічній літературі, так
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і на законодавчому рівні. Основним джерелом фінансування державних інноваційних
проектів та програм є кошти Державного бюджету України. Важко не погодитись із думкою,
що роль цивілізованого механізму управління розподілом обмежених коштів між безліччю
застосувань без надто гострих політичних конфліктів чи руйнівних соціальних потрясінь як
на державному рівні, так і в межах окремого відомства чи установи виконує бюджетний
менеджмент [1, c. 9]. А тому, формулювання принципів управління інноваційними
проектами та програмами вважаємо за необхідне проводити на основі загальних принципів
управління інноваційними проектами з урахуванням особливостей державного сектору та
принципів бюджетного менеджменту.
До основоположних принципів бюджетного менеджменту належать принципи:
науковості, системності, єдності, економічності й ефективності, поєднання прав, обов’язків і
відповідальності, справедливості, цільового використання бюджетних коштів, публічності та
прозорості [3, c. 192-193].
До основних принципів управління інноваційними проектами відносять принципи:
селективного управління, цільової орієнтації проектів на забезпечення кінцевих цілей,
повноти циклу управління проектами, етапності інноваційних процесів і процесів управління
проектами, ієрархічності організації інноваційних процесів і процесів управління ними,
багатоваріантності при виробленні управлінських рішень, системності, забезпеченості
(збалансованості) [4, c. 446-447].
Отже, до основоположних принципів управління інноваційними проектами та
програмами в бюджетній сфері, на нашу думку, належать:
 принцип наукової обґрунтованості – передбачає, що процес управління має
відбуватися на основі використання сучасного науково-методичного забезпечення, а
реалізація управлінських рішень враховувати сучасні технології бюджетного менеджменту,
проектного та програмного управління;
 принцип системності – означає, що процес управління повинен спрямовуватися
на всі стадії життєвого циклу інноваційних проектів та програм, при цьому знаходитись у
прямому взаємозв’язку з концепцією розвитку держави чи регіону;
 принцип селективності – полягає у реалізації інноваційних проектів та програм
відповідно до пріоритетних напрямків державної бюджетної та інноваційної політики;
 принцип комплексності – передбачає сумісне використання різних форм та
методів управління при розробці та реалізації інноваційний проектів та програм, а також
наявність безпосереднього зв’язку між цілями окремих інноваційних проектів та кінцевою
метою інноваційної програми з урахуванням часового лагу;
 принцип економічної ефективності та соціальної результативності – означає, що
при розробці та реалізації інноваційних проектів та програм всі учасники мають прагнути до
одержання максимального результату та досягнення запланованих цілей при залученні
мінімального обсягу бюджетних ресурсів. На відміну від корпоративного сектору, де однією
з головних причин впровадження інновацій є підвищення прибутковості та
рентабельності діяльності, державні інноваційні проекти і програмами можуть бути
розраховані на отримання не тільки економічного, а й соціального ефекту;
 принцип забезпеченості – полягає у тому, що організація процесу управління
інноваційними проектами та програмами, а також усі заходи, передбачені в них повинні бути
забезпечені необхідними ресурсами (матеріальними, фінансовими, трудовими та ін.);
 принцип прозорості розподілу та використання бюджетних коштів – передбачає,
що взаємодія державних органів влади та отримувачів бюджетних коштів в процесі
підготовки, проведення оцінки та конкурсного відбору проектів та програм, а також
розподілу бюджетних коштів між інноваційними проектами та програмами повинен
відбуватися з урахуванням ефективності їх реалізації та суспільної корисності, а механізм
прийняття рішень унеможливлювати лобіювання власних інтересів окремими суб’єктами;
 принцип цільового використання бюджетних коштів – передбачає, що в процесі
управління організацією й реалізацією інноваційних проектів та програм, бюджетні кошти
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використовуватимуться тільки на цілі, визначені бюджетом відповідно до пріоритетних
напрямків інноваційного розвитку;
 принцип публічності – означає такий процес управління інноваційними
проектами та програмами, що передбачатиме систематичне та оперативне оприлюднення
публічної інформації про формування та реалізацію інноваційних проектів та програм на
офіційних веб-сайтах розпорядників бюджетних коштів (в т.ч. звітів про виконання таких
проектів та програм), а також можливість реалізації механізму державно-приватного
партнерства.
Висновки та перспективи подальших досліджень. Ефективне управління
інноваційними проектами та програмами передбачає дотримання певних правил організації і
реалізації інноваційних проектів та програм на основі загальноприйнятних принципів. У
статті запропоноване цілісне бачення таких принципів, дотримання яких в реальній практиці,
на думку авторів, забезпечить проведення швидких, глибоких та всеохоплюючих реформ
бюджетного сектору. Перспектива подальших досліджень, що полягає у застосуванні
концепції управління проектами для розробки та здійснення програм і проектів у бюджетній
сфері, обумовлена тим, що саме проектна методологія орієнтована на досягнення конкретних
результатів в умовах обмежених ресурсів та швидких змін навколишнього середовища.
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УПРАВЛІННЯ ОРГАНІЗАЦІЙНИМИ ЗМІНАМИ В ЗАБЕЗПЕЧЕННІ
ПАРТНЕРСЬКОЇ ВЗАЄМОДІЇ ПІДПРИЄМСТВ
В статті розглянуто сутність термінів «партнерство» та «взаємодія», обґрунтовано роль
організаційних змін у забезпеченні партнерської взаємодії підприємств. Розглянуто організаційно-економічні
складові забезпечення взаємодії підприємств та етапи управління організаційними змінами. Аналіз,
систематизація та узагальнення типів взаємовідносин підприємств та типів здійснення організаційних змін
дозволили сформувати теоретико-методичні рекомендації, що сприяють розвитку партнерства.
Ключові слова: партнерство, взаємодія, організаційні зміни, цілі, інтереси, тривалість бізнес-відносин
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The article focuses on the study of the term «partnership» and «cooperation», relevance role of
organizational changes in providing interaction of companies as a partners . Organizational and economic components
of enterprise interoperability and stages of organizational change management are considered in the article. Analysis,
systematization and generalization of types the relationships and types of enterprise implementation of organizational
changes allowed developing theoretical and methodological recommendations for partnership development .
Keywords: partnership, cooperation, organizational change, goals, interests, duration of business relations

В
сучасних
умовах
зростає
роль
інноваційності,
ефективності
та
конкурентоспроможності підприємств як чинників забезпечення соціально-економічного
розвитку суспільства. Ринкове середовище характеризується складністю,та динамічністю, що
вимагає взаємодії підприємств та побудови партнерських відносин. Актуальності набуває
управління організаційними змінами як інструментом забезпечення партнерської взаємодії
підприємств.
Проблеми формування та управління змінами організаційного розвитку досліджені
такими вітчизняними та зарубіжними вченими, як: С.М. Ілляшенко, М.І. Овчаренко, Р. Дафт,
А. Джадсон, Т. Галпін, Дж. Котер, С. Хайнінгс, Р. Кантер, Д.Т. Кернс, А. Компі, К. Левін, Б.
Мільнер, Т.Д. Пітерс, Р.Х. Уотерман. Загальні та прикладні проблеми інтеграційних процесів
у менеджменті і маркетингу розглянуто в дослідженнях Г.Л. Багієва, Ю.А. Дорошенко,
О.А. Третяка, І.А.Лазарєва, Р.А. Фатхутдінова, В.П. Яхкінд [1-5].
Поширення процесів глобалізації призвели до активного використання різних форм
партнерства. Спостерігається тенденція постійного зростання міжфірмової кооперації,
сітьових форм взаємодії та координації підприємств.
Спеціалізація на виконанні певних функцій та їх подальше об’єднання сприяє
зростанню компетенцій і знижує вартість за умови партнерства їх виконавців у певній
структурі. Для поняття «взаємодія» характерна наявність фактичних, дієвих і відносно
стійких зв’язків, які дозволяють об’єктам впливати один на одного, а також наявність самого
впливу, результатом якого є взаємна зміна об’єктів. Аналізуючи термін «партнерство» як
один із видів взаємодії, що ґрунтується на очікуванні того, що партнер під час взаємодії
поводитиметься відповідно до умов співробітництва у якому домінують спільні пошуки
реалізації загальних інтересів.
Партнерство в сучасному розумінні – це вид взаємин між різними суб’єктами, який
полягає у формуванні єдиної позиції з певних питань та організації спільних дій.
Специфікою партнерства є збереження кожним із партнерів відносної самостійності в
основних аспектах діяльності. Тож партнерство як вид спільної діяльності полягає в
рівноправності її учасників, що передбачає рівні права й обов’язки кожної зі сторін, а відтак,
і взаємну відповідальність [1, 3]. Термін «партнерство» – це юридична форма організації
спільної економічної діяльності декількох фізичних або юридичних осіб; термін «взаємодія»
з філософської точки зору відображає процеси впливу різних об’єктів один на одного, їх
взаємну обумовленість, зміну стану, взаємоперехід, а також виникнення одного об’єкта
через інший.
Важливого значення у забезпеченні партнерської взаємодії підприємств набуває тип,
масштаб і характер змін. За типовою ознакою організаційні зміни поділяються на: вимушені,
сплановані, ініціативні, епізодичні, постійні. Масштаб змін визначається кількістю залучених
сторін у проведення організаційних змін: індивідуальні, групові, на рівні підрозділу, між
функціональні, загально організаційні та міжорганізаційні. Характер змін характеризує
рівень новизни отриманих результатів, за яким організаційні зміни поділяються на
еволюційні та революційні.
Порівняльний аналіз основних типів відносин, таких як конкуренція та партнерство з
революційним та еволюційним типом організаційних змін, дозволив виявити ряд спільних
критеріїв (табл. 1).
Підприємство, як відкрита динамічна система функціонує на основі організаційноекономічного механізму, що потребує своєчасних змін. Організаційно-економічний механізм
функціонування підприємства представляє собою сукупність організаційних, фінансових і
економічних методів, способів, форм, інструментів і важелів, що чинять вплив і змінюють
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економічні і організаційні параметри підприємства, його
виробничо-технологічних, фінансово-економічних процесів.

організаційно-технічних,

Таблиця 1
Порівняння типів взаємовідносин підприємства та здійснення організаційних змін
Взаємовідносини підприємства
Критерії
порівняння

Критерії
порівняння

Тип організаційних змін
Здійснення
Постійне
прориву
вдосконалення
Революційні
Еволюційні

Традиційні
відносини

Партнерські
відносини

Конкуренція

Співробітництво

1 Задіяні
процеси

Вертикальні

Горизонтальні

Акцент на
власних
інтересах

Акцент на
спільних
інтересах

2. Фокус,
орієнтири

Окрема група
ключових
цілей

Поточні цілі
підприємства

3. Тривалість
бізнес-відносин

Короткочасні
бізнесвідносини

Тривалі бізнесвідносини

3. Шляхи
здійснення

Одноразова
дія

Поступові
кроки

4. Кількість
постачальників

Велика кількість
постачальників

Декілька
надійних
постачальники

4. Залучення

Весь
персонал

Окрема група
працівників

5. Політика у
сфері
контролю
якості

Гарантована якість на основі
концепцій TQM
(Тotal Quality Мanagement)

1. Форма
взаємовідносин
2. Урахування
інтересів
постачальника й
покупця

Акцент на
Акцент на
нижчу ціну за
5. Політика цін
загальну вартість
одиницю
закупівлі
продукції
Узагальнено автором на основі [2, 4]

Взаємодія підприємств (організацій) передбачає наявність таких складових, як:
суб’єкт управління (менеджери, клієнти, акціонери, суспільство); об’єкт управління (бізнессистема, внутрішні та зовнішні бізнес-процеси, стандарти підприємства, організаційна
структура, корпоративна культура, система корпоративних відношень); ключові функції
управління (планування, організація, мотивація, контроль); принципи корпоративного
управління та соціальної відповідальності; методи управління економічного та
організаційно-адміністраитвного характеру (техніко-економічне планування, економічне
стимулювання, економічна та соціальна відповідальність, система мотивації персоналу,
формування організаційних цінностей та норм, наявність соціальної бази змін, формування
філософії бізнесу).
Управління організаційними змінами з метою забезпечення функціонування
організаційно-економічного механізму та формування партнерської взаємодії передбачає
реалізацію ряду етапів [2,3]:
1.
планування (підготовка до змін) – діагностика існуючого рівня соціальноекономічного потенціалу підприємства як основи побудови довгострокових відносин
партнерства; виявлення необхідності змін (слабких місць, точок змін), підсистеми локалізації
на підприємстві та глибини здійснення; визначення типу, масштабу і характеру змін;
розробка рекомендацій по впровадженню змін; розповсюдження бачення бажаного стану в
результаті організаційних змін; оцінка можливого опору змінам залучених сторін.
2.
організація (підготовка до змін) – розробка управлінських дій, призначення
відповідальних та реалізаторів змін (введення посади «агент змін»); формування команди
зацікавлених у змінах працівників; конкретизація термінів реалізації змін;
3.
мотивація та виконання змін (проведення змін) – реалізація рекомендацій по
зміні стану елементів системи підприємства (удосконалення окремих процесів, помірний
реінжиніринг, радикальний реінжиніринг) з метою співпраці та розвитку підприємства;
4.
контроль (інституалізація змін) – дотримання термінів змін, діагностика
досягнутого рівня потенціалу підприємства та рівня співпраці, оцінка ефективності
проведених змін та отриманих результатів, переведення здійснених організаційних змін у
поточну діяльність підприємства.
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Важливого значення набувають питання готовності до змін та готовності до співпраці.
Готовність слід розуміти як прихильне ставлення або мотивацію до змін / співпраці, яке
пов’язане з бажанням та зацікавленістю. Йдеться про економічну та організаційну
спроможність проведення змін на основі формування та використання системи влади,
впливів та повноважень з питань розміщення ресурсів.
Прихильність
оцінюють
відповідно до рівня готовності та здатності з позиції найвпливовіших акціонерів та топменеджерів за рівнями: антагоністичність до проведення організаційних змін; нейтралітет;
підтримка – проявлення ініціативи та забезпечення необхідними ресурсами; лідерство –
ініціатива, зацікавленість та управління проведенням організаційних змін.
Результативним є переведення сторін (партнерів) від антагоністичної позиції до
нейтралітету; від нейтралітету – до підтримки. При цьому вирішальне значення має
«критична маса прихильників проведення організаційних змін» або рівень розвитку
потенціалу найвпливовіших учасників.
Отже, приходимо до висновку, що під час здійснення організаційних змін змінюються
ключові характеристики підприємства (частини підприємства): структура, ієрархія, процеси,
працівники, набір ресурсів, технології, компетенції, організаційна культура, місії, цілі,
стратегія та ін. Аналізуючи питання встановлення та підтримки партнерських відносин
йдеться про узгодження зазначених ключових характеристик підприємства, відповідно до
характеристик підприємств-партнерів
Організаційними змінами, що сприяють партнерству підприємств є: оптимізація
функціональної спеціалізації та розмірів підрозділів; зменшення числа рівнів управління;
групова організація; створення інноваційних структур, мінімізація запасів; швидка реакція на
зміни запитів споживачів та партнерів організації; висока продуктивність праці; оптимізація
витрат; висока якість процесів, продукції та послуг; підтримання стабільної сили зв’язку з
партнерами (споживачами).
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Іn the article the trends and current problems of the financial system in Ukraine and the banking system as its
integral part. For the analysis of financial indicators used comparative method. The current state of the banking system
taking into account external and internal factors that have an impact on its activities.
Keywords: financial and credit system, financial resources, problems of the banking system.
В статті розглянуті тенденції розвитку та існуючі проблеми функціонування фінансової системи в
Україні та банківської системи, як її складової частини. Для аналізу фінансових показників використаний
порівняльний метод. Розглянуто сучасний стан банківської системи з урахуванням зовнішніх та внутрішніх
факторів, що мають вплив на її діяльність.
Ключові слова: фінансово-кредитна система, фінансові ресурси, проблеми банківської системи.

Фінансова система України, відповідно до фінансової політики уряду та керівництва
Національного банку України, піддається змінам та впливу з метою стабілізації як окремих
фінансових показників (наприклад курс національної валюті відносно інших іноземних
валют), так і всієї системи взагалі. Подібні процеси проходять і у банківській системі.
На відміну від фінансової системи в банківській системі ці перетворення мають більш
виражений характер. Це дає можливість більш ретельно розглянути всі аспекти цих змін. Поперше, необхідно проаналізувати вже проведені Національним банком України заходи та
оцінити їх результативність. Розглянувши наслідки проведених НБУ реформ можна
визначити позитивні та негативні моменти та наслідки для банківської системи.
Питанням розробки методичних і практичних аспектів оцінки стабільності
вітчизняної банківської системи велику увагу приділено в працях О.І.Барановського,
С.А.Буковинського, В.М. Гейця, О.В.Дзюблюка, М.І.Диби, В.В.Коваленко, Т.Т.Ковальчука,
А.Я.Кузнєцової, Л.В.Кузнєцової, Б.Л.Луціва, І.О.Лютого, С.В.Міщенко, С.В.Науменкової,
Т.С.Смовженко, О.О.Чуб, Н.М.Шелудько, І.А.Шумила та інших науковців.
При оцінці ситуації, яка склалась на фінансовому ринку, необхідно враховувати
непросту ситуацію, яка склалась в Україні. Це, зокрема, збільшення Державного боргу
України та Гарантованого державного боргу України (до 804 млрд. грн.), яке має значне
навантаження на Державний бюджет України (35,5 % від ВВП) [1].
Платежі за державним боргом Украйни, точніше їх обсяг, впливають на рівень
рейтингів, які встановлюють міжнародні рейтингові компанії. Так 25 вересня 2015 року
Міжнародне рейтингове агентство Standard & Poor's Ratings Services знизило довгостроковий
суверенний кредитний рейтинг України до вибіркового дефолту "SD/D". Раніше інше
Міжнародне рейтингове агентство Fitch Ratings встановило суверенний рейтинг України на
рівні «обмежений дефолт» (Restricted Default - RD). Слід відзначити, що встановлений
рейтинг для кожної країни має визначне значення для інвесторів при прийнятті рішень щодо
співпраці з цією країною. Тому низький рейтинг України не додає оптимізму у потенційних
інвесторів.
Наступний фактор, який має вплив на фінансову систему України – це проведення
антитерористичної операції на сході країни. Цей фактор має як безпосередній вплив у
вигляді витрат на проведення цієї операції, руйнування інфраструктури та виробництва,
збільшення потоку переселенців з цього регіону, зменшення виробництва на цій території та
об’єктивні обмеження в реалізації продукції, в наслідок чого зменшуються обсяги сплати
видатків. Серед опосередкованого впливу можна визначити загальний негативний фон для
держави та фінансової системи через ведення бойових дій та неспроможність забезпечити
конституційний лад на окремих територіях. Для інвестиційного клімату країни та стійкості її
фінансової системи це має значний вплив.
Існує також багато і інших факторів, які впливають на фінансову систему України.
Серед них є наступні:
 корумпована бюрократична система, яка пригнічує розвиток економіки;
 занадто зарегульована економіка (велика кількість дозволів, розпоряджень які
надають державні органи;
необґрунтовано та невиправдано великий апарат
державного нагляду);
 відсутність сталої законодавчої бази;
 нестабільна політична система;
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 зношеність засобів виробництва, відсутність нових технологій та ін.
Що стосується банківської системи, то крім перелічених факторів на неї великий
вплив має недовіра клієнтів. Так станом на 20 жовтня 2015 року за даними Фонду
гарантування вкладів фізичних осіб в Україні налічуються: банки з тимчасовою
адміністрацією - 10 одиниць; банки, що ліквідуються - 55 одиниць; банки, ліквідація яких
завершена - 31 одиниця; банки, які було продано інвесторам після введення тимчасової
адміністрації - 1 одиниця [2]. При цьому лише за вісім місяців 2015 року, за даними НБУ
кількість банків, які мають банківську ліцензію зменшилась з 163 на 01.01.2015р. до 126 на
01.09.2015р., тобто на 37 банківські установи.
Недовіра та невпевненість в майбутньому банків призводить до відтоку капіталу з
банківського ринку. Банкам все важче залучати на обслуговування клієнтів та зберігати
депозитний портфель на безпечному для функціонування банківських установ рівні.
Проблема полягає в тому, що клієнтам банківських установ важко визначити
справжній фінансовий стан банку в якому відкрито його рахунок, або виявити передумови
настання важкого фінансового стану в банку. Ні розмір статутного капіталу, ні довгий строк
роботи на банківському ринку, ні розміри самої банківської установи з значною кількістю
філій та відділень не є запорукою стабільної роботи банку та фінансової стійкості. Простих
показників, якими могли користуватися клієнти і які б давали об’єктивно оцінити
фінансовий стан банків на даний час не існує. Значну провину за це несуть і самі банківські
установи. Непоодинокі випадки, коли банки некоректно подають фінансову звітність, що
викривляє справжні фінансові показники. Є часткова провина і рейтингових агенцій, які
працюють в Україні. Наприклад, у банка високий кредитний та депозитний рейтинг, проте
Банк відносять до категорії неплатоспроможних та до нього вводиться тимчасова
адміністрація.
Непередбачуваність визнання Національним банком України неплатоспроможності
окремих банківських установ, курсових валютних ризиках та можливості втрати частини
фінансових коштів призводить до недовіри до банківської системи України. Це в свою чергу
призводить до незбалансованості функціонування банківської і фінансової систем.
Розглянемо ситуацію, яка склалась на кредитно-депозитному ринку України. Банки
намагаються подолати фактор недовіри за допомогою підвищення процентної ставки за
вкладними (депозитними) операціями. Комерційний банк пропонує відсоткову ставку за
вкладами (депозитами) у національній валюті строком розміщення коштів на один рік в
розмірі до 26,5% річних [3]. Стандартна маржа при наданні кредитів історично склалася в
розмірі від 4% від ставки за вкладними (депозитними) операціями. Тобто Банк може видати
кредит на рік з процентною ставкою від 30,5% річних. При цьому юридична особа, клієнт
цього банку, що оформить кредит, повинен врахувати у своєму виробництві можливість
погашення цього кредиту за ставкою 30,5% річних. Тобто у вартості продукції буде
враховано і цей кредит. Точна кількість підприємств, які можуть користуватися кредитами з
такою процентною ставкою та виробляти конкурентоспроможну продукцію на
внутрішньому ринку вирахувати важко. Проте в більшості європейських країн відсоткова
ставка за кредитами не перевищує 5% річних. Якщо уряд України та Національний банк
України зменшать інфляцію до середньоєвропейського рівня, то лише завдяки вартості
фінансових ресурсів продукція вироблена в Україні не буде мати переваги по відношенню до
продукції виробленої в Європі. При цьому європейська продукція буде мати можливість
витіснити продукцію вироблену в Україні з внутрішнього українського ринку. Саме через це
таке важливе значення має вивчення проблем функціонування банківської системи в Україні.
Національний банк України проводить цілеспрямовану політику на очищення
банківської системи від банківських установ з непрозорою структурою власності, від
банківських установ які здійснювали незаконну фінансову діяльність та порушували
законодавство. Було розроблено та реалізовано на практиці механізм повернення вкладів
фізичним особам. Фізичні особи були вибрані не випадково. Саме фізичні особи на відміну
від юридичних мають менше можливостей для об’єктивної оцінки фінансового стану
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банківської установи. Якщо в юридичній особі можуть бути передбачені відповідні посади та
професійні працівники, які здійснюють повний комплексний аналіз банківської установи, то
фізична особа повинна покладатись лише на власні переконання та суб’єктивні оцінки. Для
функціонування програми відшкодування втрачених заощаджень було створено Фонд
гарантування вкладів фізичних осіб (далі – Фонд гарантування). Він заснований з метою
захисту прав та законних інтересів вкладників банків і виконує спеціальні функції у сфері
гарантування вкладів фізичних осіб та виведення неплатоспроможних банків з ринку. Тобто
основним завданням Фонду гарантування є забезпечення функціонування системи
гарантування вкладів фізичних осіб та виведення неплатоспроможних банків з ринку. Кожна
фізична особа – вкладник збанкрутілого банку має право на відшкодування в розмірі 200 000
грн. Та навіть ця програма викликає питання у вкладників, щодо строків виплати
відшкодування втрачених заощаджень та процедури визначення суми відшкодування для
вкладів (депозитів) які були розміщені в іноземних валютах.
Заходи, які здійснюються Національним банком України, також вимагають значного
заручення фінансових ресурсів, які відволікаються від інших важливих напрямків економіки.
Найбільш затратними залишаються програми рефінансування банків для їх оздоровлення та
стабілізації їх роботи, а також відшкодування втрачених заощаджень для клієнтів
збанкрутілих банків.
Рефінансування банків (refinancing) – операції з надання банкам кредитів у
встановленому Національним банком порядку. Основною метою Рефінансування є
регулювання ліквідності банків на виконання Національним банком функції кредитора
останньої інстанції. Для цього Національний банк використовує такі кредити
Рефінансування: 1) постійно діюча лінія рефінансування для надання банкам кредитів
овернайт; 2) кредити рефінансування строком до 90 днів.
За потреби підтримки ліквідності банків на більш тривалий строк Національний банк
України може прийняти рішення щодо здійснення рефінансування шляхом проведення
тендерів строком до 360 днів.
На основі постійно діючої лінії Рефінансування Національний банк здійснює
підтримку короткострокової (миттєвої) ліквідності банку в національній валюті шляхом
надання кредиту овернайт: 1) під забезпечення державними облігаціями України (крім
облігацій зовнішньої державної позики) або депозитними сертифікатами; 2) без забезпечення
(бланковий кредит).
Український фінансовий сектор частково інтегрований в міжнародний. Тому всі зміни
як позитивні так і негативні мають відповідні наслідки і в Україні. В банківській системі це
наочно проявляється в тенденціях щодо присутності іноземного капіталу. Декілька
іноземних банків та інших інвесторів були зацікавлені в присутності на банківському ринку
України. В результаті цього, частина українських банків була перепродана іноземним
інвесторам, та змінила назву. Так були створені банки з іноземним капіталом (bank with
foreign capital) – банк, у якому частка капіталу, що належить хоча б одному іноземному
інвестору, становить не менше 10%. Присутність іноземного капіталу до певної міри вносить
стабільність в банківську систему. Це підтверджує перспективи розвитку банківського ринку
країни, та відкритість для інвесторів. Дозволяє залучити дешеві фінансові ресурси в
економіку країни. Проте значне зменшення кількості банків з національним капіталом може
призвести до втрати контролю з боку регулятора за банківською системою, зменшення його
впливу. Крім того при несприятливих умовах банки з іноземним капіталом за рішенням
власників або керівництва материнських компаній можуть вийти з ринку, навіть не
рахуючись с витратами. Тобто це може призвести до здешевлення акцій інших банків, які
залишаться на ринку.
Проведений аналіз динаміки кількості банків на території України, в тому числі з
іноземним капіталом надав можливість зробити наступні виводи. За даними Національного
банку України за 2014 рік частка іноземного капіталу у статутному капіталі банків
зменшилася з 34,0% до 32,5%. Частка іноземного капіталу в банківській системі в вересні
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2015р. зменшилася з 32,5% до 31,0%. Станом на 1 вересня 2015р. з 126 працюючих (що
мають ліцензію) в Україні банків 38 фінансових установ – з іноземним капіталом (на 1 січня
2015 р. – 51 банк з іноземним капіталом з 163 працюючих), у тому числі 17 – зі 100відсотковим іноземним капіталом (на 1 січня 2015 р. – 19) (табл. 1).
Таблиця 1
Динаміка кількості банків на території України, в тому числі із іноземним капіталом
за 2008-2015 рр. (складено за даними [3])
Назва показника

1. Кількість
банків, які мають
банківську
ліцензію
з них: з
іноземним
капіталом
у т.ч. зі 100%
іноземним
капіталом
2. Частка
іноземного
капіталу у
статутному
капіталі банків,
%

01.01.
2008

01.01.
2009

01.01.
2010

01.01.
2011

01.01.
2012

01.01.
2013

01.01.
2014

01.01.
2015

01.09.
2015

Відхилен
ня
2015 до
2008, %

175

184

182

176

176

176

180

163

126

- 28,0

47

53

51

55

53

53

49

51

38

-19,1

17

17

18

20

22

22

19

19

17

-

35.0

36.7

35.8

40.6

41.9

39.5

34.0

32.5

31.0

-11,43

Значну роботу працівники Національного банку України проводять для досягнення
прозорості у встановленні власників банків. Виявлення конкретних акціонерів призводить до
зниження ризику на перетворення банківської установи на таку, що здійснює незаконні
фінансові операції. Відповідно регулятор посилює свою роль у контролі діяльності
банківських установ.
Месиджі керівництва Національного банку України стосовно реформи та
оздоровлення банківської системи впевнено свідчать про подальше скорочення кількості
банків, не лише шляхом виведення їх з ринку, а і шляхом поглинання один одного та
об‘єднання банків для досягнення більших можливостей для якісного обслуговування
клієнтів, надання нових послуг та отримання переваг у конкурентній боротьбі.
За результатами проведеного дослідження, можна зробити наступні висновки.
Проблеми банківської системи в переважній більшості тотожні проблемам фінансової
системи України. Без розвитку фінансової системи та економіки України банківській системі
важко функціонувати та зберігати навіть відносну стабільність. При умові досягнення рівня
зростання економіки країни, налагодження стабільного експорту продукції, виробленої в
Україні, залучення міжнародних інвесторів та новітніх технологій буде потужною рушійною
силою не лише до стабілізації банківської системи, а й до стабільного та поступового її
розвитку.
Сучасний стан банківської системи, це в переважній більшості, наслідки негативного
впливу як зовнішніх так і внутрішніх факторів. Вони мають як суб’єктивний так і
об’єктивний характер. Зменшення впливу окремих факторів не призведе до загального
покращення роботи системи. Тому проведення заходів та реформ повинно мати системний
характер.
Криза недовіри клієнтів по відношенню до банківських установ грає вирішальну роль
в забезпеченні безперебійного функціонування банківської системи. Тому в найближчій
перспективі вирішення цієї задачі є пріоритетним як для керівництва Національного банку
України так і для керівництва кожної окремої банківської установи.
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Робота, яка проводиться
Національним банком України, та направлена на
встановлення стандартів прозорості функціонування банківської системи та додержання
норм законів кожним банком, в подальшому буде мати позитивний ефект для оздоровлення
та стабілізації банківського сектору. Також стабілізуючим фактором виступає програма
відшкодування втрачених заощаджень та діяльність Фонду гарантування вкладів фізичних
осіб.
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ПЛАНИРОВАНИЕ ПРОЦЕССА ВЫПОЛНЕНИЯ АУДИТОРСКОГО ЗАДАНИЯ ПО
СОГЛАСОВАННЫМ ПРОЦЕДУРАМ
The article discusses the planning process perform audit assignments by matching procedures. List the
features of the concept of the provision of related audit services, one of which is the planning function. The stages of
planning the job for the agreed-upon procedures regarding financial information, namely, pre planning, work plan.
Proposed test to evaluate the appropriateness of the order.
Keywords: agreed-upon procedures, audit, function, concept, planning, financial information
В статье рассмотрено планирование процесса выполнения аудиторского задания по согласованным
процедурам. Приведены функции концепции предоставления сопутствующих аудиторских услуг, одной из
которых является функция планирования. Рассмотрены этапы планирования задания по согласованным
процедурам в отношении финансовой информации, а именно: предварительное планирование, план работы.
Предложен тест оценки приемлемости заказа.
Ключевые слова: согласованные процедуры, аудит, функции, концепции, планирование, финансовая
информация.

Аудиторские услуги, кроме аудита – проверки финансовой отчетности – включают в
себя и прочие работы, выполняемые для заказчика, такие как выполнение согласованных
процедур: проверка компонентов финансовой отчетности, договорных отношений, уплаты
налогов, операций в сфере внешнеэкономической деятельности, консультации и т.д.
В научной литературе вопросы планирования процесса выполнения аудиторского
задания по согласованным процедурам освещаются достаточно ограничено. В основном
авторы уделяют внимание разъяснениям основных положений Международных стандартов
контроля качества, аудита, обзора, другого предоставления уверенности. Такие разъяснения,
как правило, используются аудиторами при проверке финансовой отчетности.
Выполнение согласованных процедур требует постоянного контроля со стороны
управленческого персонала аудиторской фирмы, так как связано с частыми изменениями
отечественного законодательства.
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Цель работы заключается в
исследовании и усовершенствовании процесса
планирования аудиторского задания по согласованным процедурам. Информационной базой
исследования
являются ресурсы Internet, нормативно-правовые акты Украины,
Европейского Союза и Международные стандарты аудита. При проведении исследования
использованы: метод анализа, обобщения, экстраполирования, метод профессионального
суждения.

Предварительное
планирование

План работы

согласование:
- характера задачи, включая тот
факт, что выполненные
процедуры не являются аудитом
или обзором, следовательно,
аудитор не высказывает
уверенности;
- цели задания;
- финансовой информации, к
которой будут применяться
согласованные процедуры;
- характера, сроков и объемов
конкретных процедур, которые
следует применять;
- формы отчета о фактических
результатах;
- ограничение по рассылке отчета
о фактических результатах.
Составление плана выполнения
задания по согласованным
процедурам

Тест оценки
приемлемости
заказа, тест
на мошенничество
Письмо обязательство:
определяется
перечень процедур,
выполняемых
аудитором; отчет
аудитора будет
отправлено только
сторонам, которые
согласовали
выполнение
задания

(договор)
Соглашение о выполнении задания по
согласованным процедурам

принятие заказа от клиента

Определение в плане характера,
времени и объема аудиторских
процедур. МССУ 4400 не
предусмотрено составление
стратегии проверки, но уместным
считается выделение в плане
информации о: - ресурсах,
необходимых для выполнения
задания; - состав членов
аудиторской группы или
привлеченных специалистов);
информации о управлении,
надзоре за такими ресурсами
(инструктаж членов аудиторской
группы, совещания во время
выполнения задания)

Рис. 1. Этапы планирования задание по согласованным процедурам в отношении
финансовой информации

Функциями концепции предоставления сопутствующих аудиторских услуг являются:
планирование, организация, координация взаимодействия с заказчиком, контроль.
Планирование в аудиторской деятельности рассматривается не как планирование
предпринимательской деятельности на перспективу, в общеэкономическом смысле, а как
планирование конкретного аудиторского задания, в том числе задания по выполнению
согласованных процедур, или задания по подготовке финансовой информации. То есть,
планирование в аудите - это составление регламента проверки, или подготовки информации
с определением соответствующих
приемов. Этапы планирования в соответствии с
Международными стандартами сопутствующих услуг (МССУ), представленные на рис. 1
сводятся к следующему:
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- аудитор, получив предложение от заказчика, должен принять решение о его
принятии, о возможности заключить договор и провести проверку,
-если речь идет об аудите финансовой отчетности, то аудитор должен убедиться в
честности и порядочности заказчика (его управленческого персонала и собственников). По
мнению автора, такой же подход должен быть применен и при определении приемлемости
задания по согласованным процедурам в отношении финансовой информации. Аудитор на
этапе предварительного планирования должен составить тест по оценке приемлемости
заказа, где одним из элементов будет информация о честности заказчиков.
Автором усовершенствован такой тест и апробирован им в ходе выполнения
аудиторских заданий по согласованным процедурам. Фрагмент теста (ключевые элементы)
представлены в табл. 1. Ответы на вопросы в рамках теста приемлемости договора
обеспечивают аудитора непредвзятой, качественной информацией, которая впоследствии
будет положена в основу аудиторского отчета, предоставляемого клиенту, будет
способствовать взаимопониманию между аудитором и заказчиком.
Таблица 1
Тест по оценке приемлемости заказа
Содержание вопросов
Так
Компания
Исполнитель
Дата
Инструкции. Эта форма должна быть выполнена для всех потенциальных
клиентов на аудиторские услуги, выполнение задания по согласованным
процедурам и подготовке информации. Эта форма является руководством для
оценки потенциальных клиентов, но она не обязательно включает
исчерпывающий перечень всех факторов, которые могут быть приемлемы во
внимание. Специфические обстоятельства могут потребовать дополнительного
рассмотрения. Хотя эта форма должна быть выполнена до начала договора,
влияние этих факторов оценивается и во время исполнения договора.
1. ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ О КЛИЕНТЕ, АДРЕС ЗАКАЗЧИКА,
ТЕЛЕФОННЫЙ НОМЕР, ФАКС №, E-MAIL
1.1 Управленческий бухгалтерский персонал клиента (имя, должность)
1.2 Владелец / руководитель или ключевой руководитель (имя, должность)
1.3Организационно-правовая форма предприятия
1.4 Как прошел первый контакт:
а) персонал фирмы?
б) совет со стороны?
в) другое (конкретизируйте)?
1.5 Опишите уровень деятельности компании и ее операции (включая все
специализированные отрасли или виды деятельности, которые требуют
специальных
технических
возможностей
персонала,
например,
проинструктированного касательно требований по бухгалтерскому учету и
налогообложению в сфере внешнеэкономической деятельности (ВЭД)
1.6 Опишите все специализированные учетные принципы или практики,
которые характерны для отрасли, в которой работает компания
1.7 Опишите все специальные регулирующие или учетные требования, которые
применены к компании
специализированные требования
1.8 были в недавнем прошлом изменения в руководстве, владельцев,
финансовых условиях, юридическом статусе, операциях предприятия или
отрасли, в которой оно работает, которые создают дополнительный риск?
1.9 Какие услуги необходимы от нашей фирмы:
1.10 Требует соглашения привлечения: подрядчиков, экспертов, других
аудиторов, (бухгалтеров ревизоров)?
2. ЧЕСТНОСТЬ РУКОВОДСТВА
2.1 Проконсультируйтесь с предыдущим аудитором(если возможно,
учитывайте его мнение) о причинах изменения аудитора и по поводу
честности руководства:
Задокументируйте понимания предыдущего аудитора причин изменения аудитора
Причина
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Ответы на вопросы
Нет
Примечания

Продолжение таблицы 1
2.2 Существует ли информация от банкиров, юристов, кредитных
руководителей и других сторон, которые имеют деловые отношения с
клиентом, о честности руководства?
2.3 Существует ли в нашем распоряжении информация из других источников
(пресса, налоговые расследования, судебные процессы и т.д.) о вопросах
честности руководства?
2.4 Есть ли у компании проблемы по выполнению финансовых обязательств
или существенное ухудшение операций?
2.5 Склонно ли руководство с обоснованными или необычным рискам?
2.6 Имеет ли место постоянная смена ключевых руководителей?
2.7 Ожидает ли руководство достичь определенных результатов (например,
получение кредита, привлечения инвестора) в результате договора?
Практические рекомендации: когда оценивается честность руководства, аудитор может рассмотреть дополнительные вопросы,
которые относятся к оценке риска мошенничества.
3. ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ФИНАНСОВОЙ ИНФОРМАЦИИ, КОТОРАЯ
ПРОВЕРЕНА АУДИТОРОМ
3.1 Чем вызвано выполнения задания по согласованным процедурам : требованиями кредитных и других сделок; - судебными делами; - требованиями
владельцев?
3.2 Отправляться ли финансовая информация владельцам, не связанным с
управлением?
3.3 Использовалась ли финансовая информация для целей продажи всего или
части бизнеса?
3.4Существует ли предельный срок для предоставления финансовой
информации?
4. ОГРАНИЧЕНИЕ ОБЪЕМА
4.1 Существует ли ограничение объема и времени проведения аудиторских
процедур?
4.2 Существует ли ограничение доступа к финансовой информации,
необходимой для выполнения задания?
5. СИСТЕМА ФОРМИРОВАНИЯ УЧЕТНОЙ ИНФОРМАЦИИ
5.1 Обеспечивает ли система организации бухгалтерского учета эффективный
бухгалтерский учет операций, которые осуществляет предприятие?
5.2 Включает ли документация, подтверждающая учетные записи.
5.3 Есть какие-то несоответствия, которые невозможно объяснить временным
разницам в разумный период времени?
6. НЕЗАВИСИМОСТЬ
Эта информация является не обязательным в соответствии с МССП 4400, но информация о зависимости предоставляется в
аудиторском отчете
6.1 Имеет ли персонал фирмы прямой или косвенный финансовый интерес в
компании?
Практические рекомендации: список заказчиков должен быть доведен до сведения персонала фирмы для ответов на вопросы,
которые могут выявить финансовые интересы
7. РАСХОДЫ/ДОХОДЫ ОТ ВОЗМОЖНОГО ДОГОВОРА
7.1 Оправдывает ли ожидаемая плата по этому договору ожидаемые расходы по
выполнению договора?
7.2 Фирма имеет четкое понимание услуг, которые будут представляться и как
будет использоваться результат работ?
Вывод
Партнер по договору ( аудитор, руководящий проверкой)
Контролирующий партнер
Дата
Подпись ответственного лица

Организация процесса выполнение задания по согласованным процедурам
предусматривает выбор, упорядочение, установление связей, объединяющих во времени
необходимые составляющие:
- предварительное планирование (принятие заказа от клиента);
- планирование работы (процесса-проверки);
- выполнение работы (проверки) и предоставление отчета заказчику;
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- разработка, внедрение и применение внутрифирменных технических и этических
стандартов проверок.
Такое объединение проводится с целью получения достоверной и полной
информации, необходимой для составления аудиторского отчета и предоставления такого
отчета пользователю (заказчику).
Выводы. Планирование процесса выполнения аудиторского
задания по
согласованным процедурам состоит из двух этапов: предварительное планирование и
планирование непосредственно проверки. План проверки обеспечивает контрольные
мероприятия, как во время самой проверки, со стороны руководителя группы или
уполномоченного контроллера, так и на завершающем этапе, со стороны руководителя
аудиторской фирмы. Такой двухэтапный контроль будет способствовать качеству
предоставляемых аудиторских услуг. А проведенный тест приемлемости договора обеспечит
аудитора надежной информацией о клиенте, создаст основу для долгосрочного
сотрудничества с ним.
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ШЛЯХИ ТРАНСФОРМАЦІЇ ПОДАТКОВОЇ СИСТЕМИ УКРАЇНИ ДО
ЄВРОПЕЙСЬКИХ СТАНДАРТІВ
The study determined controversial aspects of improving directions of transformation of the tax system to
European standards. Analysis of the number of taxes of Ukraine according to the rating of the countries examined rates
of some taxes of Ukraine in comparison with EU countries. Sophisticated methodological approach to transformation
processes in the taxation system of the country in the framework of the Association Agreement between Ukraine and the
EU.
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В дослідженні визначені дискусійні аспекти удосконалення напрямів трансформації податкової
системи до Європейських стандартів. Зроблено аналіз кількості податків України, згідно з рейтингом країн,
розглянуті ставки деяких податків України у порівнянні з країнами Євросоюзу. Уточнено науково-методичний
підхід щодо трансформаційних процесів в системі оподаткування країни в рамках Угоди про асоціацію між
Україною та ЄС.
Ключові слова: податки, податкові платежі, податкова система, система оподаткування,
податкова служба, Державна фіскальна служба, трансформація, Європейський союз, податкова звітність.

Постановка проблеми і її зв’язок з найважливішими науковими та практичними
завданнями. В податковій системі України на даний момент проходять трансформаційні
процеси, які мають неабиякий вплив на рівень життя населення, розвиток підприємницької
діяльності, наповненість бюджету країни тощо. З метою покращення оподаткування в країні
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та приведення податкової системи до європейських стандартів, а отже і виходу України на
новий економічний та політичний рівень, планується скорочення кількості податків та
комплексне реформування системи оподаткування.
Аналіз останніх досліджень та публікацій. На даний момент питанню покращення
системи оподаткування в Україні присвячені праці багатьох вітчизняних науковців, серед
яких можна виділити Ю.Г. Кіцак, Л.Л. Комариця, Я.В. Литвиненко, О.О. Якубовська. Але
саме новітнім трансформаціям податкової системи, які планується впроваджувати у 2016 р.,
не присвячено належної уваги, що і обумовлює актуальність обраної теми.
Формування цілей статті і постановка завдання. Метою статті є розгляд основних
напрямків реформування податкової системи, значення цих нововведень для країни та її
населення, розгляд зарубіжного досвіду, який можна застосувати в нашій державі.
Виклад основного матеріалу дослідження з повним обґрунтуванням отриманих
наукових результатів. Згідно з рейтингом країн, оприлюдненим Всесвітнім банком Doing
Business за кількістю податків Україна у 2012 р. стала впевненим лідером. Згідно рейтингу,
середнє підприємство в Україні за рік виплачує близько 30 (28) видів різних податків (тобто
податкових платежів). На те, щоб заповнити відповідну документацію і вчинити всі
необхідні платежі, співробітники такого підприємства в рік витрачають близько 500 годин. У
зазначеному році вітчизняні підприємці перераховували в скарбницю 55,5% доходу, з яких
43% - податки на працю. Банк Doing Business зазначив, що в 2013 р. наша країна зменшила
кількість податків і перекочувала з 185 місця на 165 позицію. Це стало можливим завдяки
впровадженню електронної податкової звітності для середніх і великих підприємців [1].
Державна фіскальна служба України наголошує, що даний рейтинг не відповідає
дійсності, бо по-перше, враховується не загальна кількість податків, а кількість податкових
платежів на рік, а по-друге «в останньому рейтингу Paying Taxes-2013 (за підсумками 2012
року) експерти Світового банку, оцінюючи податкову систему України за показником
«кількість платежів», зафіксували значний прогрес: від 135 платежів у 2011 році - до 28. А
середній показник платежів в усіх країнах світу – 27,2, в регіоні Центральна Азія та Східна
Європа – 30,4» [2]. Але так чи інакше, рейтинг все ж таки частково відображує проблеми
податкової системи України, що свідчить про невідповідність стану фіскальної політики
держави європейським стандартам, бо така кількість податків повинна відображати високий
рівень економічної розвиненості держави, інвестиційну привабливість її підприємництва,
розгалудженість інфраструктури. Тобто кількість податків невиправдано висока, що
спричиняє необхідність нової системи оподаткування в країні.
Для відображення загальної картини саме розмірів видатків доцільним є розглянути
ставки деяких податків України в порівнянні з країнами Євросоюзу, які наведені на рис. 1.
(складено за матеріалами [3, 4, 5]).

Рис. 1. Ставки податків по країнам Європейського союзу
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З рис. 1 можна побачити, що за окремо взятими податками ставки в Україні не є
найвищими, а у випадку з податком на доходи фізичних осіб середній показник ставки
податку по країнам ЄС значно перевищує ставку податку нашої країни.
Зменшити
кількість
податків з 22
до 8
Ввести
диференційовану
систему ПДВ
замість
діючої ставки
в 20 %

Запропоновано залишити такі податки:
- податок на доходи підприємств;
- податок на додану вартість;
- ресурсний податок;
- фіксований сільськогосподарський податок;

Замість діючої ставки в 20 %
ПДВ пропонується ввести
диференційовану систему:
для
бізнесу
(видобуток,
виробництво, оптова торгівля) 7 %;
- для покупців (роздрібна торгівля)
- 17 %

- податок на доходи фіз. осіб;
- акцизний податок;
- податок на власність;
- єдиний податок

Очікується залучення додаткових 70
млрд. грн. до бюджету за рахунок
ліквідації тіньових схем, зменшення
споживчих цін на 2,5 %, зростання на
12 % оборотних коштів підприємціввиробників, забезпечення прозорості
сплати ПДВ

Зменшити
ставку ЄСВ
до 18 %
(зараз 36, 77 %)

Очікується:
- дозволить вивести заробітну платню з тіні;
- збільшити в 2 рази легальний фонд оплати праці, що, в свою
чергу, спричинить збільшення доходів місцевих бюджетів

Об'єднати в
одному фонді
соціального
страхування
чотири
працюючих
на даний
момент

Пропонується об’єднання діючих чотирьох Фондів соцстрахування з метою
зниження витрат на їх утримання в рамках боротьби з корупцією:

Змінити
підхід до
податку на
прибуток
підприємств

Змінення підходу до податку на прибуток підприємства з метою залучення
інвестицій в розвиток бізнесу.

-

Фонд соціального страхування інвалідів;
Фонд соцстрахування з тимчасової втрати непрацездатності;
Фонд соцстрахування на випадок безробіття;
Фонд соцстрахування від нещасних випадків на виробництві та
профзахворювань.

Зокрема пропонується встановити об’єктом оподаткування тільки прибуток,
сплачений у якості дивідендів акціонерів (зараз податок на прибуток складає у
середньому 18 %).

Рис. 2. Напрями реформування податкової системи України за період 2014-2016 рр.

Зазначимо, що в провідних країнах світу кількість податків не перевищує десяти, а
саме: у Німеччині та Нідерландах кількість податків сягає 9, в Іспанії і Португалії – 8, у
Франції – 7, у Швеції і Норвегії – 4. Які саме податки залишаться наведено та які зміни
будуть відбуватись з податками, що будуть вилучені, на рис. 3. Основні моменти Концепції
реформування податкової системи можна побачити на рис. 2.
Слід додати, що новий єдиний податок і податок на нерухомість повністю перейдуть
до місцевих бюджетів [6].
Вітчизняні аналітики притримуються протилежних думок щодо податкової реформи.
Так, аналітик агентства MPP Consulting Павла Мельника вважає, що після реформування
податкової системи країна стане більш інвестиційно привабливою для іноземних інвесторів,
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бо тоді вона буде приведена до європейських стандартів та допоможе бізнесу звільнені гроші
направити на модернізацію підприємств. «Зростання інвестицій відіб'ється на нарощуванні
товарообігу і збільшенні податкових відрахувань до держскарбниці.
Акцизний
податок
Екологічний податок
Рентна
плата
Податок на
нерухомість

Об'єднає нинішні акцизи, збір за першу
реєстрацію автомобіля, екологічний податок
на паливо і цільову надбавку до чинного
тарифу на електричну та теплову енергію
Приєднають
збір
за
спеціальне
використання лісових ресурсів
Буде об’єднана плату за користування
надрами,
збір
за
користування
радіочастотним
ресурсом,
збір
за
спецвикористання води
Цим одним податком стануть податок на
нерухомість і податок на землю

Приєднаний фіксований
сільськогосподарський податок

Податок на
прибуток

Податок на
доходи
фізосіб

Податок на
додану
вартість

Єдиний соціальний
внесок

Рис. 3. Трансформаційні процеси в системі оподаткування України [9]

Адже бізнесу стане невигідно вести сірі бухгалтерські схеми і виводити гроші в
офшори, набагато дешевше буде платити зарплату і податки офіційно», - говорить експерт.
Керівник податково-юридичної практики E&Y Володимир Котенко притримується
менше позитивної думки, бо вважає, що хоча ці зміни і є робочими, але критерії реформи
потребують доопрацювання. Протилежною до думки П. Мельника є ствердження Анни
Дерев’янко – виконавчого директору ЕБА, а саме, що скорочення кількості податків не
зменшить податкового тиску, а навпаки – збільшить адміністративні витрати платників
податків [7].
Також західні експерти вважають наведені реформи оподаткування більше
номінальними, аніж реальним, бо податки більше трансформуються, а не скасовуються для
платників податків. Американська торгівельна палата, в свою чергу, зазначає, що
переглянути в першу чергу мають бути податки, пов’язані з заробітною платою [8].
Висновки із зазначених проблем і перспективи подальших досліджень у
поданому напрямку. Отже, враховуючи думки експертів та зарубіжний досвід слід сказати,
що наведена Концепція реформування податкової системи тієї редакції, котра є зараз,
потребує подальшого розгляду, оскільки вона передбачає більше трансформаційні зміни,
аніж дієві у практиці застосування податкової системи для платників податків. Бажаним є
зменшення саме ставок податків, а не їх кількості, оскільки тільки це посприяє зменшенню
обсягів тіньової економіки в Україні, зменшенню податкової напруги для платників податків.
Значною перешкодою на шляху до дієвих реформувань в сфері оподаткування на даний
момент слід вважати політичну ситуацію, яка склалася в країні, але це не повинно ставити
причиною для відстрочки податкових реформацій, тим паче що повноцінне впровадження
реформи планується на 1 січне 2016 р. [10, с. 46].
Перспективами подальших досліджень у даному напрямі є розробка методичних
рекомендацій щодо підвищення ефективності податкової системи.
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УДОСКОНАЛЕННЯ МЕХАНІЗМУ УПРАВЛІННЯ ВІДТВОРЕННЯМ ОСНОВНИХ
ЗАСОБІВ ВИРОБНИЦТВА
The article is improved mechanism of reproduction of fixed assets, which can increase the production capacity
at the expense of quality, quantity and progressiveness of fixed assets, namely due to the cancellation of spent fixed
assets, which do not participate in the production process, but they are each year charged depreciation.
Keywords: fixed assets, management mechanism
В статті удосконалено механізм управління відтворенням основних засобів, який дозволяє збільшити
виробничі потужності підприємства за рахунок якості, кількості і прогресивності основних засобів, а саме за
рахунок списання відпрацьованих основних засобів, які не беруть участі у виробничому процесі, але на них з
року в рік нараховується амортизація.
Ключові слова: основні засоби, механізм управління

Забезпеченість аграрних підприємств основними засобами і ефективність управління
ними є важливими чинниками, від яких залежать результати господарської діяльності, а
саме, своєчасність і повнота виконання сільськогосподарських робіт, що, в свою чергу,
впливає на об'єм виробництва продукції, її собівартість, фінансовий стан підприємства.
Велика собівартість виготовленої продукції аграрних підприємств залежить в значній мірі високим зносом
матеріально-технічної бази підприємств, переважанням часткового
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виробничої
потужності

Рис. 1. Схема формування механізму управління відтворенням основних засобів
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відтворення основних засобів, що в свою чергу призводить до загальних комерційних витрат.
У політиці відтворення основних засобів на підприємстві для ефективного і своєчасного
оновлення існує необхідність вирішити питання про механізм управління відтворенням
основних засобів [1, с. 485].
Механізм управління відтворенням основних засобів передбачає насамперед
покращення матеріально-технічної бази підприємства узгоджений з цілями, інструментами,
властивостями, принципами та елементами підприємства, але обмежений з боку держави
фінансовими, трудовими, соціально-економічними ресурсами та інформацією, а також
кредитуванням, оподаткуванням, інноваційною і інвестиційною політиками. Схема
формування механізму управління відтворенням основних засобів представлена на рис. 1.
Головною метою механізму є забезпечення ефективної системи взаємодії підрозділів
підприємства щодо покращення стану основних засобів, зниження амортизаційних
відрахувань, які безпосередньо впливають на собівартість виробленої продукції, а також
збільшення виробничих потужностей підприємства за рахунок якості, кількості та
прогресивності виробничих основних засобів. Механізм управління відтворенням основних
засобів має визначені властивості, свої підходи і принципи функціонування.
До основних концептуальних підходів побудови механізму варто віднести:
системний, комплексний, динамічний, інтеграційний, нормативний, оптимізаційний і
ситуативний підхід.
Взаємозв'язок всіх елементів механізму можливий при застосуванні системного
підходу. Системний підхід також дозволяє визначити цілі і критерії механізму управління
відтворенням основних засобів.
Механізм може функціонувати при наявності його складових, які виконують
ефективну роботу. До таких складових відносяться: сформовані цілі механізму відтворення,
критерії його роботи, інструменти, за допомогою яких забезпечується робота механізму,
ресурси, що дозволяють реалізувати встановлені цілі [2, с. 340].
В основі формування цілей механізму покладений принцип цілеспрямованості
системи, що орієнтована на досягнення підприємством фінансової стабільності,
конкурентоспроможності та підвищенням прибутку.
Ефективна робота механізму відтворення можлива при встановлені критеріїв його
роботи. Критерій виступає в ролі признаку, і на його підставі здійснюється оцінка
ефективності функціонування підприємства. Критерії управління являють собою кількісні
аналоги цілей. До таких критеріїв відносяться: покращення стану основних засобів
підприємства, зменшення витрат на амортизацію основних засобів та потужність основних
засобів.
Прийняття рішень щодо управління відтворення основних засобів припускає
використовування різних інструментів. Такими інструментами є: кількість та якість
обладнання, асортимент та трудомісткість продукції, амортизаційна політика підприємства,
обраний підприємством метод нарахування амортизації тощо.
Під ресурсами управління слід розуміти джерела впливу на стан відповідних факторів
управління. Результатом впливу буде відтворення основних засобів [2, с. 342].
Відповідно до вимог системного підходу механізм управління відтворення основних
засобів має такі властивості як цілісність, ідентифікованість, відкритість, динамізм.
Механізм має бути цілісним, тобто всі частини механізму взаємопов’язані і любі
зміни в будь-якій частині механізму призводили до змін механізму в цілому. Всі елементи
механізму відтворення мають свою характеристику і їх можна ідентифікувати. При
правильній роботі механізму зовнішнє середовище безпосередньо впливає на внутрішнє
середовище і це відповідає критерію відкритості. Безупинний розвиток механізму управління
відтворенням основних засобів
постійно перебуває у взаємозв'язку з зовнішнім
середовищем, що обов’язково впливає на зовнішнє середовище та зміни в середині
механізму – за цей процес відповідає динамізм.
Оскільки механізм управління відтворенням основних засобів має властивість
275

відкритості, то умови зовнішнього середовища адаптовані до змін внутрішнього середовища
підприємства і це обумовлює принцип адаптивності механізму управління відтворенням [2,
с. 342].
Механізм управління відтворенням основних засобів за допомогою інструментів
впливає на керовані підсистеми і таким чином цей принцип відповідає керованості. Механізм
управління може реально впливати на відтворювальні процеси лише тоді, коли на всіх рівнях
управління присутні елементи керування і функціональні задачі механізму. Тільки в цьому
випадку механізм зможе реально впливати на відтворення основних засобів.
Механізм управління відтворенням основних засобів відповідає принципу
адекватності, тобто механізму змінюється відповідно до зміни цілей підприємства, його
структури, умов зовнішнього і внутрішнього середовища, але в той же час він має стійкість і
незалежність від зміни методів і засобів реалізації задач управління.
Механізм управління відтворенням основних засобів забезпечує раціональне
використання ресурсів, економічних витрат на покращення стану основних засобів
(модернізація, впровадження нових основних засобів) й зменшення собівартості продукції в
цілому – все це відповідає принципу економічності.
Механізм управління відтворенням основних засобів розвивається з розвитком
системи управління основними засобами в цілому, і, таким чином, їй відповідає. Побудова
механізму управління не залежить від окремих змін у системі, а залежить тільки від зміни
цілей елементів системи.
Елементами механізму управління є такі: аналітичний, правовий, контрольний,
мотиваційний, комунікаційний.
Завдяки правовому елементу аграрні підприємства мають змогу регулювати свою
господарську діяльність і економічні відносини з іншими підприємствами, кредитнофінансовими установами і державними структурами. Цей елемент відповідає за регулювання
відносин підприємства.
За прийняття управлінських рішень на основі інформації відповідає аналітичний
елемент механізму управління відтворенням основних засобів. У рамках функціонування
цього елемента проводиться аналіз стану зовнішнього і внутрішнього середовища
підприємства, оцінка стану матеріально-технічної бази підприємства, організаційної
структури і функціональних підрозділів підприємства. Аналіз внутрішнього середовища
підприємства дозволяє змінювати виробничі і організаційні заходи. До цього аналізу
включається вплив стану основних засобів на собівартість і конкурентоспроможність
продукції, а також інші аспекти виробничо-господарської діяльності.
Співробітники аграрного підприємства зацікавлені у раціональному використанні усіх
матеріально-технічних ресурсів і збільшенні конкурентоспроможності продукції, бо від
цього залежать виплати (для пайовиків, акціонерів. В фермерських господарствах
позитивний кінцевий результат – основна мета виробництва) – за це відповідає мотиваційний
елемент механізму управління.
Контрольний елемент містить контроль відповідності основних засобів, їх
використання підприємством для виробництва товарів і послуг, а також для ефективного
функціонування.
Завдяки ефективному обміну інформацією можливо координувати підрозділи
підприємства та приймати правильні управлінські рішення. Інформація повинна бути
всеохоплюючою, простою в отриманні і обробітку, ефективною і швидкою при отриманні та
доступною при координуванні. За цей процес відповідає комунікаційний елемент [2, с. 342].
Обмежуючими ресурсами з боку держави виступають фінансові, трудові, соціальноекономічні та інформаційні.
Фінансові ресурси з боку держави нажаль не надають належної підтримки аграрним
підприємствам не має обґрунтованих джерел фінансування процесу відтворення основних
засобів, диспаритет цін між промисловістю і аграрною сферою.
Трудові ресурси не відповідають запитам аграрної сфери, тобто є нестача
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кваліфікованих робітників-аграріїв, нестача трудового населення в селах. Інтенсивний ріст
урбанізації погіршує стан сільськогосподарського виробництва.
Соціально-економічні ресурси повинні надавати гарантію і забезпечувати соціальноекономічними умовами.
Не належним чином будується інформованість аграрних підприємств. Більшість
аграрних підприємств не мають інформації про стратегічні цілі держави, про інноваційну і
інвестиційну політики держави. Не володіють інформацією про конкурентоспроможність
своєї продукції не тільки на світовому ринку, а навіть на вітчизняному. Відсутня інформація
про інноваційні підходи до вироблення продукції.
Основними інструментами зовнішнього середовища підприємства, які впливають на
внутрішнє середовище, та на прийняття управлінських рішень виступають: кредитування,
оподаткування, інвестиційна та інноваційні політики держави.
Одним з головних зовнішніх інструментів є кредитування. Першим і головним
кредитором повинна бути держава. Доцільно було б проводити пільгове кредитування
аграрних підприємств, створювати зручні умови для лізингу.
Оподаткування в нашій державі для аграрних підприємств стає великим тягарем.
Пільгове оподаткування повинно захистити аграрні підприємства.
Інвестиційна політика з боку держави має бути прозорою, чіткою та діючою. Держава
повинна виступати головним інвестором та створювати належні і зручні умови для
потенційних інвесторів як вітчизняних, так і закордонних. Нестабільна політична ситуація,
економічна, соціальна та фінансова лякають потенційних інвесторів. Тільки після наведення
ладу в державі може правильно запрацювати інвестиційна політика.
Інноваційна політика повинна забезпечувати аграрні підприємства інноваційними
технологіями, матеріально-технічними ресурсами, які будуть позитивно впливатимуть на
зменшення собівартості та підвищення конкурентоспроможності продукції аграрних
підприємств.
Відтворення основних засобів на аграрних підприємствах відбувається за рахунок
ремонту діючих основних засобів і придбання або будівництва нових основних засобів. На
виробництво ці зміни не впливають, а лише збільшують собівартість продукції.
Як бачимо, собівартість виробленої продукції суттєво зростає, що зрештою впливає на
фінансовий результат. На збільшення собівартості впливає як вартість і стан основних
засобів, так і їх покращення (відтворення) за рахунок ремонту, амортизації і придбання
нових основних засобів. Це відбувається за рахунок того, що на підприємствах немає
системи відтворення, яка включає в себе комплекс заходів.
Таблиця 1
Відтворення основних засобів досліджуваних агарних підприємств
2013-2014 рр., тис. грн.

2014
рік

2202

10795

13990

1965

434

807

17,1
2715

22,0
4342

4,9
1627

3352

8210

4858

2014
рік

7725

9927

1513

2013
рік

2014
рік

відхилення

Вартість
основних
засобів
Введення в дію нових
основних засобів
Ремонт
Сума зносу
Собівартість
виробленої продукції

2013
рік

2013
рік

СТОВ «Степове»

відхилення

Показники

ТОВ АФ
«Слобожанська»

відхилення

СТОВ «Агросвіт»

3195

4230

5397

1167

3195

2388

1440

1167

-273

18,9
6602

24,6
7804

5,7
1202

11,3
2015

12,7
2629

1,4
614

7253

13374

6121

11329

12562

1233

Якщо на підприємствах задіяти запропонований механізм відтворення основних
засобів, то можна буде змінити не тільки стан основних засобів, а і фінансовий стан
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підприємства в цілому.
Таблиця 2
Застосування механізму управління відтворенням основних засобів на
досліджуваних аграрних підприємствах, тис. грн.
відхилення

1220

13990

2662

697

3195

х

1442

1442

22,0
4342

16,7
3855

8210

7723

1965

2014
рік

проект

11147

9927

відхилення

2014 рік

2014
рік

СТОВ «Степове»

проект

Вартість
основних
засобів
Введення в дію нових
основних засобів
Списання основних
засобів
Ремонт
Сума зносу
Собівартість
виробленої продукції

відхилення

Показники

ТОВ АФ «Слобожанська»

проект

СТОВ «Агросвіт»

14049

59

5397

7276

1879

430

-2765

1167

2242

1075

х

371

-371

х

363

-363

-5,3
-487

24,6
7804

11,4
7261

-13,2
-543

12,7
2629

7,2
2133

-5,5
-496

-487

13374

12831

-543

12562

12066

-496

Таким чином, застосовуючи механізм відтворення основних засобів ми зменшили
собівартість виробленої продукції. Це відбулося за рахунок:
списання відпрацьованих основних засобів, які не брали участь у виробництві, але
залишалися в структурі основних засобів і на які з року в рік нараховували амортизацію;
зменшення суми зносу основних засобів за рахунок використання оптимального
методу нарахування амортизації по кожній групі об’єктів основних засобів, а також за
рахунок списання відпрацьованих основних засобів;
зменшення суми ремонту основних засобів за рахунок придбання нових основних
засобів, які не потребують капітального ремонту.
З вищенаведеного можна зробити висновок, що при правильній і цілісній взаємодії
всіх ресурсів зовнішнього і внутрішнього середовища механізму управління можливо
отримати позитивний економічний ефект.
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MEASURES FOR DEVELOPMENT OF INTERNAL RISK MANAGEMENT
CORPORATION OF INTERACTION OF INDUSTRIAL ENTERPRISES OF
RAILWAYS
Посохов І.М.
д.е.н., професор
НТУ «Харьковский политехнический институт», Украина
ЗАХОДИ ЩОДО РОЗВИТКУ УПРАВЛІННЯ ВНУТРІШНІМИ РИЗИКАМИ
ВЗАЄМОДІЇ КОРПОРАЦІЇ ПРОМИСЛОВИХ ПІДПРИЄМСТВ ЗАЛІЗНИЧНОГО
ТРАНСПОРТУ
This article has explored the development of internal risk management corporation interactions industrial
railway transport. The measures for improving evaluation systems and risk management corporation of the industrial
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enterprises of railway transport, measures to reduce the risk of corporate industrial railway transport, technology
decision-making at different types of risk management corporation industrial railway transport system, situational,
social, ethical, stabilization.
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В статті виконано дослідження розвитку управління внутрішніми ризиками взаємодії корпорації
промислових підприємств залізничного транспорту. Запропоновано заходи щодо вдосконалення систем оцінки
та управління ризиками корпорації промислових підприємств залізничного транспорту, заходи зі зниження
ризику корпорації промислових підприємств залізничного транспорту, технології прийняття рішень при різних
типах ризик-менеджменту корпорації промислових підприємств залізничного транспорту: системному,
ситуаційному, соціально-етичному, стабілізаційному.
Ключові слова: ризик, ризик-менеджмент, внутрішні ризики взаємодії, корпорація промислових
підприємств залізничного транспорту.

Постановка проблеми. Забезпечення ефективного розвитку економіки не можливе без
науково обґрунтованого управління корпораціями, у той час як науково обґрунтований
ефективний розвиток корпорацій потребує розробки заходів і механізмів, щодо розвитку
управління внутрішніми ризиками взаємодії корпорації промислових підприємств
залізничного транспорту та побудови систем управління ризиками сучасних корпорацій.
Актуальність окресленої проблеми та практичне значення вплинули на вибір теми наукового
дослідження.
Аналіз останніх досліджень і публікацій. Дослідженню сучасних проблем управління
ризиками присвячені публікації відомих закордонних науковців, таких як: Андерсен Т. та
Шредер П. [1], Круї М., Галай Д. та Марк Р. [2], Хопкін П. [3], Джоріон Ф. [4, 5], Монахан Г.
[6], Світінг П. [7] та інші. Ними було розглянуто й розкрито сутність ризику, проблема
класифікації ризику, сучасні інструменти управління ризиками, фундаментальні зміни у
сфері ризик-менеджменту, що відбулися в усьому світі за останні роки, практичні аспекти
управління ризиками, проблеми та ключові помилки управління ризиками, інструменти,
необхідні для створення і функціонування системи управління ризиками. Проте, незважаючи
на наявність наукових публікацій у цій галузі, питання розвитку управління внутрішніми
ризиками взаємодії та побудови системи управління внутрішніми ризиками взаємодії
корпорації промислових підприємств залізничного транспорту недостатньо досліджені та
потребують подальших наукових досліджень.
Формулювання цілей статті. На підставі дослідження існуючих сучасних публікацій
та власних наукових досліджень автора запропонувати заходи щодо утворення або
вдосконалення систем управління ризиками корпорації промислових підприємств
залізничного транспорту, заходи зі зниження ризику корпорації промислових підприємств
залізничного транспорту, технології прийняття рішень при різних типах ризик-менеджменту
корпорації промислових підприємств залізничного транспорту: системному, ситуаційному,
соціально-етичному, стабілізаційному.
Виклад основного матеріалу дослідження. Стосовно конкретних корпорацій, на
прикладі корпорації промислових підприємств залізничного транспорту автор пропонує
наступні заходи щодо вдосконалення систем оцінки та управління ризиками:
- розробку так званих сигнальних карт, на діаграмах яких наглядно показуються
ризики характерні для кожної бізнес-одиниці (розбиті за категоріями та сумами), і
визначення показника загальної корпоративної схильності до ризику;
- визначення стратегії управління ризиками. На жаль, у багатьох корпорацій та їх
дочірніх підприємств взагалі немає стратегії ризику, хоча від неї залежать всі інвестиційні
рішення;
- створення ефективної групи ризик-менеджерів. Завдання груп ризик-менеджерів –
виявляти, вимірювати і оцінювати ризики для кожної бізнес-одиниці і розробляти загально
корпоративну позицію з цих ризиків. При цьому обсяг прийнятих ризиків повинен
відповідати загально корпоративним принципам стратегії ризиків;
- наявність висококваліфікованих ризик-менеджерів. До групи ризик-менеджерів на
рівні підрозділів і корпоративного центру треба залучити потужні інтелектуальні ресурси,
щоб ці групи могли давати керівникам по-справжньому ділові поради і наполягати на своїй
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точці зору;
- поділ обов’язків. Не можна допускати, щоб одні і ті ж співробітники корпорації
визначали стратегію ризиків, відстежували відповідність її діяльності корпорації і одночасно
ініціювали б рішення про прийняття ризиків та управління ними;
- чіткі особисті обов’язки. Слід чітко визначити посадові обов’язки ризик-менеджерів,
які полягають в розробці стратегії ризиків і контролі її реалізації, та строго розмежувати
повноваження корпоративного ризик-менеджменту і ризик-менеджерів окремих підрозділів;
- відповідальність за ризик. Якщо навіть в корпорації є корпоративна група ризикменеджменту, це не означає, що структурні підрозділи корпорації не повинні відповідати за
прийняті ними ризики, тим більше що вони краще за інших розуміють природу цих ризиків і
забезпечують перший рівень захисту корпорації від ризиків;
- облік ризиків. Звіти ради директорів і правління корпорації повинні містити основні
показники співвідношення ризиків і прибутковості;
- навчання та кваліфікація. Необхідно організувати навчання діючих та нових членів
ради директорів і оцінити потребу в нових керівниках, що володіють необхідною
компетенцією у сфері управління ризиками;
- діяльність ради директорів. Рада директорів повинна регулярно аналізувати
ефективність свого управління ризиками і взаємодіяти з менеджерами з питань оцінки та
управління ризиками;
- розвиток культури прийняття ризиків. Для розвитку культури прийняття ризиків
корпорації не обійтися без формалізованого загально корпоративного аналізу ризиків, коли
кожен структурний підрозділ має розробити свій ризиковий профіль;
- мотивацію співробітників. Слід розробити систему мотивації співробітників до
розроблення та прийняття ефективних рішень в області ризиків і оцінювати роботу
керівників підрозділів не тільки на підставі показників чистої прибутковості, а й з
урахуванням ризику – тоді вони будуть відповідати за свої дії та не підуть на невиправданий
ризик.
Автором запропоновано для корпорації промислових підприємств залізничного
транспорту технології прийняття рішень при різних типах ризик-менеджменту, тип ризикменеджменту обирає керівництво корпорації промислових підприємств залізничного
транспорту відповідно політиці управління ризиками.
Технологія прийняття рішень при системному ризик-менеджменті містить такі етапи,
як: контроль і виявлення ризик-проблеми; збір інформації; відображення інформації в
зручному для аналізу вигляді; аналіз інформації про ризики в системі; дослідження
співвідношень ризиків окремих елементів системи; дослідження співвідношень ризиків
різної фізичної природи; дослідження співвідношень частоти і тяжкості ризиків окремих
елементів; генерування переліку можливих впливів по відношенню до кожного з ризиків
кожного елемента системи і прогнозування ефективності цих впливів для більш високого
ієрархічного рівня – рівня системи; оцінку та верифікацію варіантів рішень; прийняття,
оформлення, доведення до виконавців, виконання, контроль виконання рішень.
Технологія прийняття рішень при ситуаційному ризик-менеджменті містить у собі
такі етапи, як: виявлення (контроль) ризик-проблеми; збір інформації про ризики, шкідливі
фактори, вразливості в конкретній ситуації; відображення інформації в зручному для аналізу
вигляді; аналіз інформації про ризики ситуації (джерела, об’єкти ризику, можливі
управляючі дії, прогноз їх ефективності); діагностику проблеми і ранжування ризиків
ситуації; визначення цілей управління ризиком в конкретній ситуації з урахуванням наявних
ресурсів; розробку критерію оцінки ефективності управління ризиками в конкретній
ситуації; верифікацію і оцінку варіантів ризик-рішень; прийняття, оформлення, доведення до
виконавців, виконання, контроль виконання рішень.
Технологія прийняття рішень при соціально-етичному менеджменті. Суть цього типу
менеджменту полягає у недопущенні «катастрофічного» впливу на об’єкти та суб’єкти
менеджменту. В один з можливих варіантів такого спеціальної технології прийняття ризик280

рішень включено: збір інформації щодо джерел ризику, їх фізичної природи, частоти, стану
та вразливості об’єкта управління, розташовуваних керуючих впливів, параметрів
неприпустимих станів об’єкта управління; аналіз інформації; діагностику ризик-проблеми;
визначення цілей управління при вирішенні проблеми; розробку критерію оцінки
катастрофічного (неприпустимого) стану; розробку критерію оцінки ефективності
управління ризиками; генерування переліку можливих керуючих ризиком впливів;
прогнозування наслідків кожного з керуючих ризиком впливів; оцінку того, чи є
допустимими наслідки при кожному з наявних впливів: якщо наслідки керуючого ризиком
впливу не є допустимими, такий вплив виключається з безлічі розглянутих, якщо наслідки
керуючого ризиком впливу визнані допустимими, воно відноситься до безлічі розглянутих
управляючих впливів; розробку критерій оптимальності прийнятого рішення з управління
ризиком; верифікацію і оцінку варіантів рішень; вибір найоптимальнішого рішення;
оформлення прийнятого рішення; доведення рішення до виконавців або відповідних органів
управління; виконання рішення; контроль за критичною зміною параметрів неприпустимих
станів об’єкта управління; якщо виявляють критичну зміну параметрів неприпустимих станів
об’єкта, то повертаються до реалізації п. 1 цього алгоритму.
Технологія прийняття рішень при стабілізаційному ризик-менеджменті містить такі
етапи, як: виявлення ризик-проблеми; збір інформації про зміну параметрів ризику;
дослідження динаміки зміни складу і величин параметрів ризику об’єкта управління; оцінку
часу на виконання операцій управління ризиком (тобто часу, протягом якого об’єкт
управління ще буде перебувати в керованому стані з імовірністю, не менше заданої);
розподіл часу на операції підготовки, прийняття і виконання рішень з метою забезпечення
ризику об’єкту управління на прийнятному рівні з імовірністю, не менше заданої; системний
аналіз інформації про ризики; діагностику ризик-проблеми; визначення цілей управління
ризиком при вирішенні проблеми; генерування переліку можливих впливів на ризик;
прогнозування наслідків (погіршення або поліпшення ризик-ситуації) та їх застосування;
визначення раціональної інтенсивності впливів на ризик, що забезпечують потрібну
тенденцію зміни ризику; прийняття, оформлення, доведення до виконавців, контроль
виконання і часу виконання рішень.
Автором запропоновано для корпорації промислових підприємств залізничного
транспорту заходи зі зниження ризику корпорації промислових підприємств залізничного
транспорту:
1. Поділ функцій. Проведення операцій, розрахунки по операціям і їх облік повинні
проводитися працівниками незалежних підрозділів. Окремий працівник (підрозділ) не
повинен мати можливості проведення фінансових операцій «від початку до кінця», не
повідомивши інші підрозділи.
2. Незалежна оцінка результатів діяльності. Результат діяльності співробітника або
підрозділу повинен оцінюватися незалежними особами, що не зацікавлені в спотворенні
результатів діяльності.
3. Контроль ринкового рівня цін. Перед проведенням операцій або розрахунків по ним
зазначені в них ціни повинні піддаватися перевірці на предмет їх відповідності адекватності
ринковій кон’юнктурі з боку незалежного і незацікавленого підрозділу. Ринкові ціни,
використовувані при перевірці, повинні бути отримані з надійних зовнішніх джерел.
4. Подвійне введення і підтвердження операцій. Параметри угоди повинні піддаватися
повторному контролю (підтвердженню) з боку незалежного підрозділу, а в разі
автоматизованого обліку та супроводу операцій їх ключові характеристики (суми, валюти,
дати розрахунків тощо) слід вводити повторно для виявлення можливих помилок.
5. Контроль зміни умов операцій. Будь-яка зміна умов вже укладених угод повинна
піддаватися пильному контролю з боку незалежних підрозділів.
6. Підтвердження угоди контрагентом. Розрахунки за угодою, укладеною з
контрагентом, слід проводити тільки за фактом отримання від нього по надійним каналам
зв’язку підтвердження угоди із зазначенням її основних характеристик (суми, дати
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розрахунків).
7. Контроль юридичного оформлення операцій. Всі договори та інші документи, що
підтверджують проведення операції, повинні бути схвалені юридичною службою корпорації
промислових підприємств залізничного транспорту або відповідати типовим формам,
затвердженим юридичною службою; перед укладанням угоди або проведенням розрахунків
за нею необхідно провести контроль договорів та інших документів. Юридична служба
повинна бути незалежним підрозділом всередині організації.
Висновки: запропоновано заходи щодо вдосконалення систем оцінки та управління
ризиками корпорації промислових підприємств залізничного транспорту, заходи зі зниження
ризику корпорації промислових підприємств залізничного транспорту, технології прийняття
рішень при різних типах ризик-менеджменту корпорації промислових підприємств
залізничного транспорту: системному, ситуаційному, соціально-етичному, стабілізаційному.
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ВЛИЯНИЕ ФИНАНСОВОЙ ГЛОБАЛИЗАЦИИ НА ТРАНСФОРМАЦИОННЫЕ
ПРОЦЕССЫ ЭКОНОМИК МИРА
В работе исследованы особенности и экономические последствия влияния финансовой глобализации на
трансформационные процессы экономик мира и систему международных валютно-финансовых отношений.
Определены сущность и принципы современных глобализационных процессов на международном и
национальных уровнях.
Ключевые слова: глобалистика, финансовая глобализация, глобальный финансовый капитал,
регионализация, гиперфинансиализация, интеграция.
Characteristics and economic consequences of financial globalization impact to transformational processes of
economies around the world were studied, as well as the system of international monetary relations. The essence and
principles of modern globalization processes were defined at the international and national levels.
Keywords: global studies, financial globalization, the global financial capital, regionalization, hyper
financialization, integration.

Финансовая глобализация мировой экономики является наиболее динамической
составляющей общего мирового трансформационного процесса и играет все более
значительную роль в построении государственной экономической политики. Возникновение
финансовой глобализации связано с резким увеличением международных валютнокредитных и финансовых связей, ее возможно рассматривать с одной стороны, как фактор
экономического роста, а с другой – как фактор обострения в мировом масштабе финансовых
проблем и мировых финансовых кризисов. Трансформация государственной финансовой
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системы без оценки степени влияния и последствий процессов глобализации приводит к
последовательной стагнации национальной экономики, увеличению внутрисистемных
диспропорций в ней, отсутствию единства элементов системы, нарушению финансовой
стабильности.
Глобализационные процессы в мировой экономике, их двигательные механизмы,
общие тенденции последствия содержательно рассматривают и дают надлежащую оценку
такие зарубежные ученые как: Витолс С., Гольдвлатт Д., Джиованоли М., Макгрю Э., Сорос
Дж., Эдвардс С. Хелд Д.
Целью работы является формирование комплексного подхода к определению
сущности финансовой глобализации, анализ особенностей и экономических последствия
влияния финансовой глобализации на трансформационные процессы экономик мира.
Глобализация представляет собой главную тенденцию развития современной мировой
экономики. Большинство ученых экономистов отмечают что зарождение по настоящему
глобальной экономики произошло в 40-е гг. XIX ст. Это было обусловлено снятием торговых
барьеров и резким снижением транспортных расходов, открыв тем самым возможности для
широкомасштабных поставок массы товаров на большие расстояния. Анализируя три
главные трансформации капитализма, от первой трансформации (ХІХ - начало ХХ ст.) к
нынешней третьей трансформации (в 1990 г. - наше время), отмечается феномен
определенного исторического гнета процессов глобализации относительно процессов
трансформации [1].
Анализ теоретических подходов к определению сущности, форм, движущих
механизмов, причин возникновения, позитивных и негативных последствий глобальных
процессов показал, что процесс взаимовнедрения и взаимозависимости финансовых систем
отдельных стран прошел сложный и противоречивый путь со времен Золотого стандарта до
наступления нового этапа эволюции финансовой глобализации (возникновения мировых
финансовых кризисов) [2-4].
Процессы глобализации в финансовой сфере происходят на различных уровнях
функционирования финансовой системы. На микроуровне финансовая интеграция
приобретает форму операций слияний, приобретений и поглощений - объединений
финансовых компаний (в т.ч. и банковских учреждений), которые проводятся как на
национальном, так и на международном уровнях. На макроуровне интеграционные процессы
приобретают форму регионализации и является объективным процессом растущей
взаимозависимости государств, объединение их интересов (но не их самих), сотрудничества
в условии сохранение государствами независимости. Ярким примером регионализации стало
создание Европейского Союза [6]. На мега уровне интеграция финансового сектора
приобретает форму глобализации, то есть создание объединенного мирового экономического
пространства,
в
пределах
которого
возникает
единственный
глобальный
воспроизводственный процесс.
Основными характерными особенностями финансовой глобализации на данный
момент являются следующие:
1.
Интенсивное увеличение глобальных рынков капитала за последние 15-20 лет.
Финансовые институты вошли в этап глобального перемещения капиталов (акций,
облигаций и других инструментов), объем которых исчисляется триллионами долларов
США. По оценкам МВФ и МБРР, мировые финансовые активы увеличились с 1980 по 2014
гг. более чем в 15 раз. Глобальные финансовые рынки разрастаются более быстрыми
темпами, чем ВВП, обеспечивая экономичным субъектам доступ к капиталу и
распределению рисков [10].
2.
Интеграция инфраструктур финансового рынка. Яркими примерами подобных
мировых альянсов служат Global Ecuitu Market, Globex, Chicago Mercantile Exchange,
Singapore International Monetary Exchange. Члены каждой из перечисленных бирж могут
оперировать деривативами других бирж через электронные торговые системы [6].
3.
Внедрение единых критериев макроэкономической политики, которые
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обуславливают унификацию требований к налоговой, бюджетной, антимонопольной
политики, политики в области занятости, медицинского и социального страхования, более
широко применяются единые стандарты бухгалтерской и статистической отчетности.
4.
Увеличение влияния экономического состояния одних стран на другие. Можно
отметить, что глобальный финансово-экономический кризис 2008-2010 гг. является первым
«комбинированно-гибридным» мировым кризисом. Его основной особенностью было
одновременное сверхпроизводство и сверхпотребление виртуально-фиктивных финансовых
ресурсов [3, с.127].
Анализируя общие экономические показатели ведущих стран мира, их рейтинги по
таким показателям, как объем ВВП и его доля в общем мировом объеме, а также
сопоставление с рейтингом стран по индексу глобализации за 2014 год (табл.1) [7-9],
необходимо отметить, что не прослеживается четкая взаимосвязь между финансовой
интеграцией и экономическим ростом обозначенных стран.
Таблица 1
Рейтинги стран, которые оказывают основное экономическое и финансовое влияние в
мире
Рейтинг стран по индексу
глобализации,
2014 г.

Мировой рейтинг стран по размеру ВВП

Рейтинг

Страна

1
2
3
4
5
6
7
8
9

КНР
США
Индия
Япония
Германия
Россия
Бразилия
Индонезия
Франция
Великобритания
Мексика
Италия
Республика
Корея
Саудовская
Аравия
Канада

10
11
12
13
14
15

2012 год,
в млрд.
дол.
США
14790
16163
6253
4343
3549
3396
3081
2344
2490

2013 год,
в млрд.
дол.
США
16173
16768
6784
4685
3610
3492
3212
2511
2535

2014 год,
в млрд.
дол.
США
17617
17419
7376
4751
3722
3565
3264
2676
2581

2374

2450

2008
2111

Доля в
мировом
ВВП, %

Место в
рейтинге

Значение
индекса

16,32
16,14
6,84
4,4
3,45
3,3
3,02
2,48
2,39

74
34
107
56
22
48
76
90
18

59,43
74,76
51,57
63,73
81,08
67,78
59,21
55,2
83,86

2549

2,36

12

85,39

2066
2106

2141
2128

1,98
1,97

74
23

59,25
81,01

1624

1697

1779

1,65

60

62,31

1466

1528

1606

1,49

50

67,49

1478

1530

1592

1,48

13

85,38

Как и каждое объективное явление, финансовая глобализация, наряду с позитивными
последствиями, сопровождается и определенными негативными явлениями, такими как
высокая мобильность капитала, ведь в случае экономической или политической
нестабильности в стране финансовые ресурсы начинают мигрировать, нанося своим оттоком
значительные убытки; рост нестабильности национальных финансовых рынков, которые в
результате либерализации становятся чувствительнее к кризисам; зависимость реального
сектора мировой экономики от монетарной составляющей, которая ослабляет стойкость
национальных экономик стран и регионов к мировым финансовым кризисам; ограничение
доступа отдельных участников на мировой финансовый рынок, поскольку участники из
стран, которые развиваются, имеют ограниченный доступ к ссудам на мировом финансовом
рынке и вынуждены использовать прямые иностранные инвестиции, помощь, ссуды
международных организаций и платить международным банкам дороже сравнительно с
аналогичными заемщиками из промышленно развитых государств. Как следствие, блага
финансовой глобализации, полученные в результате снижения и ликвидации барьеров между
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национальными финансовыми рынками, распределяются неравномерно.
Комплексный подход к определению сущности финансовой глобализации
предоставляет возможность определить сложный характер обусловленных ею
трансформационных процессов и неоднозначность последствий от интеграционных
процессов. Особую угрозу на современном этапе представляют рост внешнего долга и
возникновение кредитных кризисов в следствии доступности финансовых займов на
мировых финансовых рынках в объединении с неэффективным использованием
привлеченных финансовых ресурсов. Глубокое понимание характерных особенностей
развития финансовой глобализации – необходимый элемент разработки эффективной
концепции адаптации государственной финансовой системы к динамическим
глобализационным изменениям и оптимизации государственной политики в долгосрочной
перспективе.
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We consider the problem of providing economic security, the main components of mechanisms to ensure
economic security and information- analytical management subsystem of economic security.
Key words: economy , economic security , subjects of financial security mechanism to ensure
В роботі розглянуто проблеми забезпечення економічної безпеки підприємства, основні складові
механізми забезпечення економічної безпеки підприємства та інформаційно-аналітична підсистема управління
економічною безпекою підприємства.
Ключові слова: економіка, економічна безпека, суб’єкти фінансової безпеки, механізм забезпечення

Вступ. Сучасний складний стан промислового сектора економіки України виводить
на перше місце забезпечення їх економічної безпеки. Економічна безпека підприємства
важлива як для успішної й довгочасної роботи самого господарюючого суб'єкта, так і для
економіки країни в цілому.
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Дослідженню цього питання, зокрема, приділяли свою увагу такі вчені-економісти, як
Л. Абалкін, І. Бланк, В. Бурцев, М. Бендіков, О. Барановський, В. Бочаров, К. Горячева, П.
Друкер, В. Забродський, Т. Загорельська, Клебанова Т., А. Литвиненко, Є. Новосядло, В.
Пономаренко, та інші.
Постановка завдання. Метою даної роботи є проблема забезпечення економічної
безпеки підприємства. Пошук шляхів підвищення ефективності діяльності суб’єктів
господарювання, забезпечення їх стабільного функціонування.
Результати. Економічна безпека являє собою універсальну категорію, що відбиває
захищеність суб’єктів соціально-економічних відношень на всіх рівнях, починаючи з
держави і закінчуючи кожним її громадянином. Економічна безпека підприємства – це
захищеність його діяльності від негативних впливів зовнішнього середовища, а також
спроможність швидко усунути різноманітні погрози або пристосуватися до існуючих умов,
що не позначаються негативно на його діяльності. Зміст даного поняття містить у собі
систему засобів, що забезпечують конкуренто стійкість і економічну стабільність
підприємства, а також сприяють підвищенню рівня добробуту робітників.
Складові механізму забезпечення економічної безпеки підприємства. Механізм
забезпечення повинен формуватися через систему управління фінансовими відносинами
шляхом використання певних принципів, фінансових важелів, інструментів, фінансових
методів, правового й інформаційного забезпечення, за допомогою фінансових досліджень,
які дозволяють досягти основні цілі підприємства.[7]
Розглянемо основні складові механізму забезпечення економічної безпеки
підприємства.
По-перше, вони повинні формуватися зважаючи на його фінансові інтереси:
– зростання ринкової вартості підприємства;
– максимізація прибутку;
– достатність основного і оборотного капіталу;
– наявність необхідного обсягу інвестиційних ресурсів;
– оптимізація відрахувань до бюджету та ін.
По-друге, враховувати принципи управління економічною безпекою підприємства:
– первинність господарського законодавства;
– застосування програмно-цільового управління;
– обов’язкове визначення сукупності власних фінансових інтересів підприємства у
складі його місії;
– інтегрованість підсистеми управління економічною безпекою підприємства із
загальною системою фінансового менеджменту;
– взаємна матеріальна відповідальність персоналу і керівництва за стан економічної
безпеки підприємства;
– наявність зворотного зв’язку;
– мінімізація витрат на забезпечення економічної безпеки підприємства.
Для забезпечення економічної безпеки на підприємстві повинні функціонувати
спеціальні органи – суб’єкти економічної безпеки. [8]
Організаційна діяльність на підприємстві передбачає створення структури, що
здійснює аналіз стану економічної безпеки підприємства та розробку мір по забезпеченню
економічної безпеки на підприємстві в цілому. Орган, який повинен в оперативному режимі
проводити моніторинг економічної безпеки, оперативно реагувати на зміну ситуації,
регулярно готувати документи для ухвалення рішень по тих або інших проблемах і
контролювати їх виконання, – це служба економічної безпеки підприємства.[1]
Функціонування механізму забезпечення економічної безпеки підприємства
відбувається шляхом здійснення певних дій над її об’єктами. Серед цих об’єктів: прибуток,
джерела та обсяги фінансових ресурсів, структура капіталу, структура грошових потоків,
структура активів, інвестиції, фінансові ризики, система фінансових інновацій, тощо.

286

Функції суб’єкта фінансової безпеки підприємства в залежності від розміру останнього
можуть бути покладені як на певний структурний підрозділ так і на окремого працівника.[5]
Суб'єктами механізму забезпечення економічної безпеки виступають держава та її
інститути (міністерства, відомства, податкові й митні органи, біржі, фонди і страхові
кампанії), а також підприємства, установи й організації як державного, так і приватного
сектора економіки. Суб'єкт системи гарантування економічної безпеки підприємництва має
складніший характер, оскільки його діяльність зумовлюється не тільки особливостями і
характеристиками об'єкта, а й специфічними умовами зовнішнього середовища суб'єкта
підприємницької діяльності. Виходячи з цього, можна виділити дві групи суб'єктів, що
гарантують економічну безпеку підприємництва: зовнішні і внутрішні. До зовнішніх
суб'єктів належать зовнішні органи (законодавчої, виконавчої і судової влади, покликані
гарантувати безпеку всіх без винятку законослухняних учасників підприємницьких
відносин) та організації, які функціонують самостійно і не підпорядковуються керівництву
підприємства, але при цьому їх діяльність істотно впливає на безпеку підприємства. До
внутрішніх суб'єктів належать особи, підрозділи, що займаються цією діяльністю
безпосередньо на підприємстві і підпорядковані його керівництву. Їх основним
призначенням є постійна діяльність із забезпечення безпеки підприємства. До цієї категорії
можна віднести підрозділи, частина функцій у яких полягає в забезпеченні безпеки
підприємства (маркетингова служба, юридичний підрозділ, а також персонал та підрозділи
підприємства, які в межах своїх посадових інструкцій та положень про підрозділи зобов'язані
вживати заходів щодо забезпечення безпеки підприємства.
Функції суб’єкта фінансової безпеки підприємства в залежності від розміру
останнього можуть бути покладені як на певний структурний підрозділ так і на окремого
працівника. До складу фінансових інструментів забезпечення економічної безпеки
підприємства, що визначають його фінансові відносини можна віднести: платіжні
інструменти (платіжні доручення, вексель, акредитив та ін.), кредитні інструменти (угоди
про кредитування), депозитні інструменти (депозитні сертифікати, угоди), інвестиційні
інструменти (акції, паї), інструменти страхування (страхова угода). Фінансові важелі
забезпечення економічної безпеки підприємства –це система стимулів та заохочень для
працівників за ухвалення ефективних управлінських рішень і система санкцій за негативні
наслідки їх дій у сфері економічної безпеки.
До складу фінансових інструментів забезпечення економічної безпеки підприємства,
що визначають його фінансові відносини можна віднести: платіжні інструменти (платіжні
доручення, вексель, акредитив та ін.), кредитні інструменти (угоди про кредитування),
депозитні інструменти (депозитні сертифікати, угоди), інвестиційні інструменти (акції, паї),
інструменти страхування (страхова угода).
Фінансові важелі забезпечення економічної безпеки підприємства – це система
стимулів та заохочень для працівників за ухвалення ефективних управлінських рішень і
система санкцій за негативні наслідки їх дій у сфері економічної безпеки.
Методологічний апарат забезпечення економічної безпеки підприємства може включати такі
методи, як: техніко-економічні розрахунки, балансовий, економіко-статистичний, економікоматематичний, експертних оцінок, амортизації активів, логістики, аудиту, оптимізації
оподаткування та ін.[4]
Однією із ключових складових системи економічної безпеки є економічна
діагностика. Це певний набір методичних розробок, який дозволяє на ранніх стадіях
визначити кризові ситуації, оцінити ступінь їх загрози для підприємства та фактори, що їх
викликали. Основна мета діагностики — вчасно інформувати про можливі проблемні місця в
роботі підприємства, а також оціню- вати ступінь ризику. Центральної підсистемою системи
економічної безпеки є підсистема фінансових важелів і методів забезпечення економічної
безпеки. Її метою є усунення кризових явищ і процесів, а також причин, що їх спричинили.
Завданнями підсистеми є: вибір оптимальної антикризової стратегії і інструментарію;
нейтралізація кризових явищ; усунення причин криз; усунення наслідків криз; забезпечення
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ефективної діяльності підприємства. Інструментарій, який має забезпечити ефективне
виконання системою поставлених перед нею функцій, можна розділити на дві групи:
фінансово-економічні методи (управління прибутком, витратами, капіталом, фінансовий
облік, фінансовий аналіз, фінансове планування, фінансове регулювання, страхування тощо);
економічні важелі — прибуток, дохід, фінансові санкції, диві- денди, ціна, фінансове
стимулювання, заробітна плата та інші. Комбінація цих важелів і методів і становить
підсистему фінансових важелів і методів забезпе- чення механізму економічної безпеки.

Прибуток
Витрати
Капітал

Підсистема фінансових важелів і методів забезпечення економічної безпеки
Важелі
Методи
Інвестування
Кредитування
Фінансове регулювання

Податки
Цільові фонди
Дивіденди
Інші

Фінансове планування
Страхування
Інші

Важливим елементом забезпечення економічної безпеки підприємства є
інформаційно-аналітична підсистема управління економічною безпекою підприємства, яка
має містити наступні дані: якісні і кількісні значення індикаторів фінансової безпеки,
наявність або потенційність ризиків і загроз, формалізовані фінансові інтереси і стан їхньої
реалізації, стратегічний план (стратегія) забезпечення фінансової безпеки підприємства,
фінансовий план (бюджет). Залежно від цілей, на досягнення яких спрямовані управлінські
рішення (стратегічні, тактичні, оперативні), виокремлюють стратегічні, тактичні та
оперативні рішення в управлінні фінансовою безпекою підприємства. Системи
інформаційно-аналітичного забезпечення формується на базі: даних бухгалтерського,
управлінського, оперативного та статистичного обліку і звітності; галузевих показників
діяльності підприємств-аналогів; звітів та планів і прогнозів, оцінки загроз фінансовій
безпеці підприємницької діяльності тощо.[9]
Висновки. В умовах об’єктивного існування економічних ризиків і пов’язаних з ними
різних видів витрат, виникає потреба у розробці механізму, який дозволив би як найкраще, з
точки зору цілей, поставлених підприємством, ідентифікувати ризик на підприємстві і за
можливістю знешкодити його у ході прийняття управлінських рішень. Механізм
забезпечення економічної безпеки на підприємстві дає змогу систематизувати елементи
системи, їх показники, функції, завдання. Для забезпечення економічної безпеки на
підприємстві і можливості передбачення ризиків на підприємстві повинен існувати певний
механізм забезпечення економічної безпеки. Основними задачами економічної безпеки на
підприємстві повинні бути:
забезпечення стійкого функціонування та розвитку
підприємства; забезпечення стійкості грошових розрахунків і основних фінансовоекономічних параметрів; нейтралізація впливу негативних дій фінансових криз і навмисних
дій конкурентів; найбільш оптимальне для підприємства залучення та використання різних
джерел фінансування. Таким чином, в основі механізму забезпечення економічної безпеки,
знаходиться системне поєднання певних інструментів, методів, важелів та інформаційноаналітичного забезпечення, створюваних на базі принципів забезпечення економічної
безпеки, що об’єктивно існують як економічні закономірності, а також виробляються
суб’єктами управління економічної безпеки підприємства для досягнення і захисту
фінансових інтересів підприємства.
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The approaches were systematized and generalized for the interpretation of tax potential in the article. The authors
had proposed a tool for theoretical analysis it.
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В статье систематизированы и обобщены подходы к толкованию налогового потенциала. Предложен
инструментарий для проведения теоретического анализа данного понятия.
Ключевые слова: экономический потенциал, финансовый потенциал, налоговый потенциал

Одним из важных заданий современной экономической науки является
переосмысление теоретических основ налогового потенциала. В связи с многообразием и
сложностью феномена налогового потенциала, неоднозначностью его понимания в
дискурсивном поле теории налогов сложились вариативные подходы к решению этой
проблемы, которые освещаются в статьях таких исследователей, как: Бечко П. К., Богачева
О. В., Гапонюк М. А., Каламбет С.В., Коломиец А.Л., Кочерова Г. Ф., Кунцевич В. А.,
Матрусов Н.Д., Меламед М., Опыхана Н.Е., Юткиной Т. Ф., Яцюта В. П., и др .
Научные работы, безусловно, оставили глубокий след в решении проблематики
формирования и использования налогового потенциала разных субъектов хозяйствования.
Однако динамичность развития социально-экономических процессов, которые наблюдаются
в последнее время в Украине, побуждает к проведению дальнейших исследований в этой
области с целью изучения новых аспектов в решении этой проблемы.
Целесообразно раскрытие сути налогового потенциала начинать с теоретического
анализа взаимосвязей между экономическими категориями, которые во взаимодействии и
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взаимовлиянии формируют основы ее понимания. Если рассматривать налоговый потенциал
как субъективную формализацию процессов обобществления определенной части ресурсов
владельцев для удовлетворения общенациональных потребностей, то можно предположить,
что способность экономики производить новую стоимость так же как и государственные
претензии на обобществление этой стоимости, определяют воспроизводство финансовых
ресурсов. Такое понимание представляется, исходя из детерминированной зависимости
исходных категорий: «экономика», «финансы», «налоги». Поддерживая мысль
Юткиной Т.Ф., представляется целесообразным при раскрытии сущности налогового
потенциала и толковании его теоретических основ исходить из
объективности
экономических, финансовых и связанных с ними денежных отношений. Автор акцентирует
свое внимание на том, что воспроизводственные финансовые процессы закладывают
фундамент налогового потенциала, определяют его теоретическое содержание и формы
практического использования [1, c. 121]. Из чего следует вывод о рассмотрении налогового
потенциала как составляющей более широкой категории –экономического потенциала.
Для полного раскрытия теоретических основ налогового потенциала необходимо
обосновать смысл обобщающей дефиниции – «потенциал», толкование которой приведено в
словаре В. Бутромеева как совокупность существующих средств, возможностей, источников
[2]. Основываясь на данном определении потенциала, целесообразным является выявление
особенностей и специфики взаимосвязи этого понятия с указанными выше категориями.
Для раскрытия сущности налогового потенциала возникает необходимость
исследовать наиболее широкую категорию - экономический потенциал, под которой
понимают «экономические возможности государства (группы государств), которые могут
быть использованы для обеспечения всех ее материальных потребностей» [2].
Ресурсный подход в полной мере раскрывается Юткиной Т. Ф., которая
рассматривает экономический потенциал с точки зрения его интегрированных
составляющих, представленных, в частности совокупностью корпоративных и приватных
хозяйственных финансовых результатов деятельности. К таковым автор относит:
стоимостные оценки имущества, прирост капитала, сбережения населения и другие
показатели, дополненые ценностно-стоимостной величиной имущества и природносырьевых ресурсов [1, с.124]. Автор приходит к заключению о том, что налоговый
потенциал является производной от экономического потенциала. Однако взаимосвязь
налогового и экономического потенциалов не предполагает отождествления их понимания.
В контексте проведенного выше анализа необходимо обратить внимание на
толкование налогового потенциала как части финансового потенциала [3-5]. При этом в
экономической литературе они разграничиваются. Такое разграничение обосновывается,
исходя из их экономического содержания.
Финансовый потенциал формируется за счет всех финансовых ресурсов, находящихся
в распоряжении субъектов, которые вступают в финансовые отношения. К таким
финансовым ресурсам относят централизованные финансовые ресурсы, которые
формируются за счет налоговых поступлений; средства предприятий, в том числе чистая
прибыль и амортизационные отчисления; средства негосударственных фондов,
общественных объединений и некоммерческих организаций; средства населения в
сбережениях и др. Как видно, в состав финансового потенциала входять ресурсы, которые в
рамках существующей в государстве налоговой системы могут либо не быть объектом
налогообложения, либо частично облагаться. Отсюда можно сделать вывод о разграничении
анализированных понятий как самостоятельных.
На необходимости разграничения данных понятий, акцентируют внимание такие
украинские ученые, как Гапонюк М. А., Яцюта В. П. Анализируя налоговый потенциал
региона, авторы настаивают на том, что в состав последнего следует включать общий объем
налогов, которые мобилизуются за счет всех плательщиков на соответствующей территории
[6]. Как видно, авторы фокусируют внимание только на фактической составляющей
налогового потенциала, упуская его стратегическую особенность.
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Ряд авторов рассматривают налоговый потенциал с точки зрения источников
формирования. Так, Бечко П. К. и Лыса Н. В. исходят из понятия «tax capacity», т.е.
способности налоговой базы в пределах любой административной единицы приносить
доходы в виде налоговых поступлений. При этом авторы подчеркивают, что речь идет не о
фактической сумме поступлений, а о способности, возможности их формирования [7, c. 85].
Развивая идею выше обозначенных авторов, Опыхана Н. Е. уточняет, что налоговый
потенциал – это максимально возможная сумма налогов и сборов, исчисленных в условиях
действующего законодательства [8, c. 123].
Расширяя понятийный аппарат налогового потенциала, Корсун А. Ю. вводит
имманентный элемент системы налогового планирования [9].
В исследованиях налогового потенциала, исходя из разных уровней властной
компетенции, последний рассматривается как потенциальный бюджетный доход на душу
населения, который может быть получен органами власти за определенный промежуток
времени при применении единых на всей территории страны условий налогообложения.
Выделяя из совокупности налогооблагаемых ресурсов или источников бюджетных доходов
часть, которая относится к бюджетной компетенции определенных органов власти, говорят о
доходном потенциале бюджетов соответствующих уровней власти. Понятие налогового
потенциала предполагает учет максимально возможного числа налогооблагаемых ресурсов
территории [3, с.15]. Однако в понимании налогового потенциала в вышеупомянутом
контексте возникают вопросы, связанные с использованием налогооблагаемых ресурсов как
основы налогового потенциала; усредненностью налоговых ставок; ориентацией на
компетенцию региональных властей.
Другая позиция в понимании налогового потенциала наблюдается у Каламбет С. В. и
Матрусова Н. Д., которые придерживаются мнения о том, что налоговый потенциал – это
реальный национальный доход, уменьшенный на сумму расходов, обеспечивающих
воспроизводство на инвестиционные нужды [10-11]. В этом определении авторы
практически отождествляют понятие финансового и налогового потенциалов.
Систематизация разных подходов к толкованию налогового потенциала показала
разные позиции авторов к его осмыслению, а именно исходя из:
- максимально возможной суммы поступлений налогов и сборов в бюджеты разных
уровней;
- максимально возможной суммы налоговых поступлений, которые формируются за
счет использования ресурсов определенной территории;
- максимальной суммы налогов, которая может быть изъята на определенной
территории;
- части национального дохода, которая аккумулируется в бюджетах разных уровней.
Проведенный теоретический анализ позволил выявить характерные особенности
формирования налогового потенциала: территориальные и временные ограничения;
возможный налоговый доход; соответствующее нормативно-правовое обеспечение;
стратегическую направленность.
В контексте последнего заслуживает внимания точка зрения Юткиной Т.Ф., которая
считает, что при определении налогового потенциала следует исходить из следующего [1, с.
121]:
- отображать стратегию закономерных объективных процессов воспроизводства;
- стремиться к паритету таких функций, как фискальная и регулирующая.
Однако остается открытым вопрос, какие критерии следует использовать для оценки
глубины противоречий между упомянутыми функциями.
Углубляя теоретические основы налогового потенциала, представляется целесообразным
классифицировать последний в соответствии с целями налоговой политики, а именно на:
стратегический и функциональный. Под первым следует понимать потенциальную способность
системы налогообложения обеспечивать постоянный рост общественных потребностей, а под
вторым – прогноз финансовых результатов субъектов хозяйствования, исключая затраты на
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администрирование налогов. Такой подход предоставляет возможность оценивать
потенциальные возможности налоговой системы и может быть использован при обосновании
различных концепций ее реформирования.
Теоретический анализ налогового потенциала с использованием предложенной
классификации, позволяет исследовать последний, исходя из целей налоговой политики во
временном аспекте. Анализируя причины отклонений между ожидаемыми и фактическими
результатами, возникает возможность нивелировать риски, вызванные непредвиденными
факторами. Кроме того, такой подход, позволяет определять этапы реформирования
налоговой системы, глубину проникновения реформ в ту или иную сферу налогообложения,
а также контролировать формирование и использование налогового потенциала.
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В статті розглянуті основні питання обліку дебіторської заборгованості за умов застосування
міжнародних стандартів. Проведено аналіз основних аспектів облікової політики підприємства щодо
дебіторської заборгованості як важливого об’єкту обліку підприємства.
Ключові слова: дебіторська заборгованість, міжнародні стандарти обліку, оцінка.

На сьогодні суб’єкти господарювання наділені правом повної господарської
самостійності, що передбачає вибір ринків збуту продукції товарів, виконання робіт, надання
послуг, пошуку джерел фінансування. Саме в цьому напрямку важливим є правильна
побудова розрахунків з різними контрагентами підприємства.
Одним з найважливіших показників, які характеризують фінансовий стан
підприємства, є стан розрахунків з дебіторами і кредиторами. Дебіторська заборгованість є
одним з негативних явищ в економіці будь-якої країни. Велика сума заборгованостей, які
існують між українськими підприємствами, призводить до сумнівно відомої кризи
неплатежів. Взагалі питання дебіторської заборгованості є дуже важливими і актуальним для
функціонування будь-якого підприємства, особливо в сучасних українських умовах ведення
бізнесу. Дебіторська заборгованість впливає на економічну діяльність будь-якого
підприємства особливим чином: яка протягом тривалого часу не повертається перш за все
погіршує фінансовий стан підприємства, відбувається погіршення оборотності грошових
коштів Погіршення платоспроможності підприємства ставить загрозу, щодо банкрутства
підприємства або погіршення результатів діяльності підприємства.
Правильно організований бухгалтерський облік дебіторської заборгованості сприяє
попередженню прострочення термінів платежів та не доведення заборгованості до стану
безнадійної [7]. Для забезпечення такого сприяння важливим є розробка облікової політики
підприємства.
Облікова політика підприємства щодо обліку дебіторської заборгованості повинна
включати наступні елементи: визнання та оцінка дебіторської заборгованості, класифікація
та аналітика дебіторської заборгованості, визнання заборгованості сумнівною, період та
метод нарахування резерву сумнівних боргів, визнання заборгованості безнадійною та
порядок списання безнадійної заборгованості, що дає змогу раціонально організувати облік
дебіторської заборгованості на підприємстві.
Тому на сьогодні найбільш важливим напрямком, який буде сприяти покращенню
фінансового стану підприємства,
є
правильна організація обліку дебіторської
заборгованості, її аналіз, що спрямований на виявлення впливу факторів щодо зростання
заборгованості та обчислення резерву сумнівних боргів.
Для ефективного управління дебіторською заборгованістю необхідно впроваджувати
ефективні методи оцінки. Одним із напрямків такого удосконалення є впровадження
визнання та оцінювання дебіторської заборгованості відповідно до Міжнародних стандартів
фінансової звітності. Необхідність переходу України на міжнародні стандарти фінансової
звітності є вимогою часу, ринкової системи господарювання та зумовлена потребою
виконання договірних зобов’язань України з метою інтеграції до Європейського Союзу.
Міжнародні стандарти фінансової звітності (МСФЗ) презентують положення, що
сприяють високому рівню ведення бухгалтерського обліку, складання та зіставлення
фінансової звітності суб’єктів господарювання у всьому світі.
У процесі реформування бухгалтерського обліку в Україні велику увагу потрібно
приділяти достовірності інформації для прийняття управлінських рішень внутрішніми та
зовнішніми користувачами. При цьому особливе значення має рівень застосування
ефективної методики обліку дебіторської заборгованості з урахуванням видів економічної
діяльності та організаційно-технологічних особливостей галузі.
Міжнародні стандарти фінансової звітності та бухгалтерського обліку мають ще одну
важливу функцію: вони виступають одним з методів модернізації та оптимізації функції
обліку та контролю на підприємстві. Створення прогресивної системи обліку та контролю на
підприємстві передбачає усунення невідповідностей між національною системою обліку та
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міжнародними вимогами, що, в свою чергу, потребує гармонізації та ліквідації протиріч на
законодавчому рівні.
Міжнародні стандарти фінансової звітності уможливлюють розкриття та подання
інформації про функціонування того чи іншого підприємства, що буде зрозумілою
спостерігачеві незалежно від національності та територіальної віддаленості. Таким чином,
вітчизняне підприємство, що впроваджує міжнародні стандарти, має змогу залучити
додаткових інвесторів та відповідно додатковий капітал, що не має національної
приналежності.
На сьогодні в системі обліку здійснюється постійна орієнтація національних
стандартів обліку на загальноприйняті МСФЗ. Нині Міжнародні стандарти фінансової
звітності виступають як ефективний інструмент підвищення прозорості і зрозумілості
інформації, що розкриває діяльність суб’єктів господарювання, створює достовірну базу для
визнання витрат, надає можливість об’єктивно розкривати фінансові ризики підприємства, а
також порівнювати результати діяльності. Крім того, Міжнародні стандарти фінансової
звітності якісно впливають на можливості керівництва в сфері управління підприємством.
У методологічному аспекті варіанти оцінки тих чи інших об’єктів обліку, зокрема і
розрахунків, визначаються положеннями (стандартами) бухгалтерського обліку. Стосовно
дебіторської заборгованості – це П(С)БО 10 «Дебіторська заборгованість».
Відповідно до П(С)БО 10 «Дебіторська заборгованість» [5] дебіторська заборгованість
визначається як сума заборгованостей дебіторів підприємству на певну дату. При цьому
дебіторами є всі юридичні та фізичні особи, які внаслідок минулих подій заборгували
підприємству певні суми грошових коштів. Під таке трактування підлягає як заборгованість
дебіторів, яка утримується підприємством до дати погашення, так і заборгованість дебіторів
призначена для перепродажу.
В поточному обліку дебіторська заборгованість оцінюється за первісною вартістю, а
на дату балансу – за чистою реалізаційною вартістю. Прийоми визначення такої вартості
також обумовлені стандартом: на основі платоспроможності кожного окремого дебітора,
питомої ваги безнадійних боргів у чистому доході від реалізації продукції, товарів, робіт,
послуг на умовах наступної оплати або шляхом періодизації заборгованості.
Поточна дебіторська заборгованість – сума заборгованості, що виникає в ході
нормального операційного циклу чи буде погашена протягом 12 місяців з дати балансу. У
такому разі необхідно, щоб підприємство враховувало дебіторську заборгованість, що
виникла в ході нормального операційного циклу і підлягає одержанню після 12 місяців від
дати балансу окремо від тієї, котра підлягає одержанню протягом 12 місяців з дати балансу,
тобто у разі настання терміну погашення заборгованості за операційним циклом до 12
місяців. Доцільно в цьому випадку передбачити виділення в плані рахунків окремого
рахунка «Поточна заборгованість операційного циклу», а в Примітках до фінансової
звітності й у Наказі про облікову політику вказувати причини такого порядку погашення
заборгованості.
Уточнення вимагає визначення поточної дебіторської заборгованості, оскільки згідно
з П(С)БО 10, вона «за продукцію, товари, послуги визначається активом одночасно з
визнанням доходу від реалізації продукції, товарів і послуг та оцінюється за первісною
вартістю» [5]. На нашу думку, утворення поточної дебіторської заборгованості не завжди
слід пов’язувати з доходом.
У вітчизняній економічній науці застосовували класифікацію дебіторської
заборгованості, що залежала від сфери функціонування дебітора. Проте такий підхід істотно
відрізняється від зарубіжного, який ґрунтується на принципі: різні види дебіторської
заборгованості мають різне економічне тлумачення. Класифікація дебіторської
заборгованості важлива для розуміння того, як нею управляти.
У П(С)БО 10 «Дебіторська заборгованість» з'явилося застереження з приводу
виділення поточної частини довгострокової заборгованості: «Частина довгострокової
дебіторської заборгованості, яка підлягає погашенню протягом дванадцяти місяців з дати
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балансу, відображається на ту саму дату в складі поточної дебіторської заборгованості»,
однак технічно це не передбачено в Плані рахунків. Тому доцільно запровадити аналогічний
порядок відображення такої заборгованості на окремому рахунку в Плані рахунків.
Заборгованість дебіторів, що призначена для перепродажу, створюється
підприємством з метою отримання прибутку або у вигляді відсотків, дивідендів, тощо, або ж
від короткотермінових змін суми такої дебіторської заборгованості. Тому така
заборгованість, згідно з п. 4 П(С)БО 13 «Фінансові активи» [6], є фінансовим активом
призначеним для перепродажу і повинна відображатися та оцінюватися в бухгалтерському
обліку відповідно до цього стандарту.
Визначення наведене в П(С)БО 10 охоплює усю заборгованість підприємству, у тому
числі і ту, яка є фінансовими інвестиціями, тобто активами, що утримуються підприємством
з метою збільшення прибутку. У п. 4 П(С)БО 13 надається визначення дебіторській
заборгованості, що не призначена для продажу, – «заборгованість, що виникає внаслідок
надання коштів, продажу інших активів, робіт послуг безпосередньо боржникові та не є
фінансовим активом, призначеним для продажу» [6]. Отже, дане тлумачення більш точно
розкриває сутність поняття «дебіторська заборгованість».
У міжнародній практиці не існує окремого стандарту, який би регламентував питання
відображення в бухгалтерському обліку дебіторської заборгованості. Облік дебіторської
заборгованості здійснюється відповідно до МСФЗ 7 «Фінансові інструменти: розкриття» [3],
МСБО 32 «Фінансові інструменти: подання» [4] та МСБО 39 “Фінансові інструменти:
визнання та оцінка» [2], тобто дебіторська заборгованість відноситься у міжнародній
практиці до фінансових активів. При цьому, у вказаних міжнародних стандартах не дається
чіткого визначення поняття дебіторської заборгованості.
Пункт 9 МСБО 39 зазначає: «позики та дебіторська заборгованість – це непохідні
фінансові активи з фіксованими платежами, які підлягають визначенню та не мають
котирування на активному ринку» [2]. Таке тлумачення поняття дебіторської заборгованості
є ширшим порівняно з тлумаченням, наведеним у національних стандартах.
Таблиця 1
Порівняльний аналіз П(С)БО та МСБО стосовно відображення дебіторської
заборгованості в обліку
ознака

Первісне
визнання
активом

Оцінка

Припинення
визнання

П(С)БО

МСБО

П(С)БО 10 «Дебіторська заборгованість»:
− якщо існує ймовірність отримання
підприємством майбутніх економічних вигод;
− може бути достовірно визначена її сума.

МСБО 39 «Фінансові інструменти:
визнання та оцінка»:
− коли підприємство стає стороною
контракту і внаслідок цього має юридичне
право отримувати грошові кошти.

Визнається активом одночасно з визнанням доходу від реалізації продукції, товарів, робіт і
послуг.
Поточна дебіторська заборгованість - за
Поточна дебіторська заборгованість за справедливою вартістю, до якої додаються
продукцію, товари, роботи, послуги – за витрати на операцію.
чистою реалізаційною вартістю.
Дебіторська
заборгованість
після
Довгострокова дебіторська заборгованість (на первісного визнання оцінюється по
яку
нараховуються
проценти)
–
за амортизованій собівартості. При чому
теперішньою вартістю.
повинна
відбуватися
перевірка
на
зменшення корисності

Якщо
дебіторська
заборгованість
перетворюється на безнадійну, або якщо
минув строк позовної давності.

295

Якщо:
− підприємство втратило контроль над
активом;
- переважно усі ризики та винагороди було
передано;
− закінчився термін щодо права на
грошові потоки від активу.

Таким чином, на основі аналізу чинних національних і міжнародних стандартів
бухгалтерського обліку встановлено, що дебіторська заборгованість за розрахунками з
покупцями і замовниками є сумою заборгованостей дебіторів підприємству на певну дату,
що виникає внаслідок надання коштів, продажу інших активів, робіт послуг безпосередньо
боржнику та не є фінансовим активом, призначеним для продажу (табл.1).
Отже, з погляду фінансової стабільності підприємства істотною складовою частиною
операцій його фінансово-господарської діяльності є поточна дебіторська заборгованість,
тому що вона має більшу ліквідність, ніж інші статті активу балансу, є предметом
постійного, безупинного контролю і вимагає оперативного регулювання з боку керівництва і
фінансових служб. Тому важливим є якісне і своєчасного відображення в системі
бухгалтерського обліку інформації про дебіторську заборгованість з метою забезпечення
максимальних гарантій для користувачів фінансової звітності щодо вірогідності, реальності,
повноти і законності наведеної інформації про неї.
Ефективно організований облік в частині дебіторської заборгованості є джерелом
інформації для управлінського персоналу підприємства при прийнятті рішень щодо
задоволення потреби в оборотних коштах, забезпечення платоспроможності підприємства.
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Развитие международной банковской деятельности в условиях глобализации мировой
экономики и финансовых рынков претерпевает существенные изменения в сфере ее
регулирования и характеризуется низкой степенью предсказуемости и, как следствие –
наиболее жестким контролем со стороны государственно-регуляторных структур. В
значительной степени это связано с банковскими кризисами, которые объединяют различные
факторы: экономические, политические, институциональные, психологические и др.
Следует отметить, что, несмотря на то, что каждый системный банковский кризис посвоему специфичен, большинство из них имеют схожие черты. Во-первых, одним из самых
негативных признаков любого кризиса является отток средств клиентов со счетов
банковских учреждений и растущая паника среди населения. Во-вторых, происходит
сокращение объемов банковского кредитования реального сектора экономики и нарастание
просроченной задолженности. В-третьих, увеличивается дефицит ликвидности на
межбанковском рынке, а также снижается доверие к банковскому сектору, как со стороны
населения, так и со стороны предприятий и иностранных партнеров.
В условиях кризиса первоочередными задачами государства становятся прекращения
паники среди населения, восстановление платежной системы и минимизация ущерба
кредиторов. Именно поэтому во всех странах пришли к выводу, что в период банковских
кризисов вмешательства государства в регулирование банковской деятельности является
крайне необходимым.
Механизм государственного регулирования банковской деятельности в условиях
кризиса можно разбить на следующие составляющие:
мероприятия по предотвращению оттока средств клиентов со счетов банковских
учреждений;
мероприятия по поддержки ликвидности и повышения капитализации банковской
системы;
меры финансового оздоровления и санации банковских учреждений;
выбор национального регулятора для осуществления контроля за банковской
деятельностью [1].
Рассмотрим данные антикризисные направления более подробно.
Итак, анализ мирового опыта показывает, что с паническими настроениями
вкладчиков достаточно успешно удается справляться системам страхования депозитов. По
данным Международной ассоциации страховщиков депозитов, на сегодня системы
страхования депозитов действуют в 112 странах мира.
Таблица 1
Уровень страхового возмещения по банковским депозитам в отдельных странах
Страна
США
Германия
Бельгия
Великобритания
Швейцария
Швеция
Португалия
Испания
Греция
Польша
Россия
Украина
Казахстан

Страховое возмещение
(в национальной валюте, тыс.)
Докризисное
Посткризисное
(на 01.01. 2008 г.)
(на 01.01.2015г.)
100
250
20
100
20
100
35
50
30
100
25
100
25
100
20
100
20
100
23
100
400
1400
50
200
700
5000

Во многом благодаря их эффективной работе во время текущего кризиса, в отличие от
прошлых лет, не применялись такие жесткие и непопулярные антикризисные меры, как
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введение моратория на удовлетворение требований кредиторов банков и так называемые
«банковские каникулы». Основным мероприятием противодействия паническим
настроениям вкладчиков в период кризиса стало повышение уровня страхового возмещения
по вкладам (табл. 1).
Так, в США размер страховки был увеличен со 100 до 250 тыс. долл. В ЕС было
принято решение о повышении минимального уровня защиты депозитов во всех странах с 20
до 50 тыс. евро, а с 31.12.2010 г. – до 100 тыс. евро. Кроме того, был отменен механизм
франшизы (coinsurance), согласно которому допускалась возможность возмещать депозиты
на 90% [2].
В России сумма возмещения по вкладам была увеличена с 400 до 700 тыс. руб. для
страховых случаев, наступивших после 01.10.2008 г., а с декабря 2014 г. – до 1400 тыс. руб.
При этом вместо ступенчатой шкалы выплат (то есть франшизы), было введено правило,
предусматривающее полное возмещение суммы средств, не превышающей установленного
законом максимального размера. В Украине сумма возмещения по вкладам была увеличена с
50 до 200 тыс. грн, а в Казахстане - с 700 до 5000 тыс. тенге (в семь раз).
Повышение размера страхового покрытия положительно повлияло на настроения
граждан и позволило избежать паники среди населения и значительного оттока средств из
банковской системы.
К мерам, направленным на повышение ликвидности, можно отнести привлечения
дополнительных средств на международном рынке для удовлетворения потребностей в
рефинансировании, продлении сроков предоставления кредитов банков, а также расширение
списка активов, принимаемых в качестве обеспечения.
Компенсационный механизм межбанковского кредитования и программы по
беззалоговому кредитованию, а также механизм усреднения обязательных резервов,
позволяет банковским учреждениям уменьшать суммы средств в обязательных резервах на
объемы неснижаемого остатка на своих корреспондентских счетах.
Кроме того, качественные эффекты от регулирования банковской деятельности во
многом зависят от архитектуры субъектов регулирования, надзора и контроля. Организация
надзора за финансовым сектором и деятельностью может принимать самые различные
формы в силу специфики национальных рынков и их структуры, исторические традиции и
другие факторы. Как правило, в большинстве стран есть четко выраженный опорный орган
надзора за банками – центральные банки европейских государств (Италия, Испания, Греция,
Ирландия, Нидерланды, Португалия, Словакия, Чехия и др.), Банк России, Национальный
банк Украины и др.
По данным МВФ, в 76% случаев банковский надзор в странах осуществляется
центральными банками, 4% – Министерством финансов, в 20% – структурами смешанного
типа. Последний вариант реализуется, например, во Франции, где надзор осуществляется
специально созданным органом – Банковской комиссией (Commission Bancaire) вместе с
национальным Центральным банком (Банком Франции, Banque de France).
Идею пруденциального надзора, закрепленного исключительно за национальными
банками, настойчиво поддерживает Европейский центральный банк.
С другой стороны, усложнение и универсализация финансовых операций, диффузия
финансовых продуктов, кризисные явления последних лет подталкивают руководство
многих стран к реальным действиям по созданию единых независимых контролирующих
органов – так называемых мегарегуляторов.
На сегодняшний день, единые регуляторы всех финансовых рынков и институтов
функционируют более чем в 30 странах с середины 80-х годов. В Японии - это Financial
Supervisory Agency, в Канаде - Office of the Superintendent of Financial Institutions, в Корее Financial Supervisory Commission, в Швеции - Swedish Financial Supervisory Authority, в
Финляндии - Financial Supervision, в Сингапуре - Monetary Authority of Singapore, в ОАЭ Ведомство по финансовым услугам, DFSA [3].
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Однако, несмотря на то, что мегарегуляторы успешно и независимо работают во
многих странах, выбор модели регулирования является индивидуальным для каждого
суверенного государства. Если центральный банк имеет надежные гарантии своей
независимости, тем самым обеспечивая защиту от политизации банковского регулирования,
то выделение банковского надзора из центрального банка нецелесообразно, особенно в
условиях доминирования среди форм финансового посредничества банковской деятельности
и при преобладании среди финансовых групп банковских холдингов.
Следует отметить, что независимость в выборе того или иного составного
государственного механизма регулирования банковской деятельности является
неоспоримым правом каждого национального государства. Но, как показывает мировой
опыт, в условиях кризиса происходит консолидация усилий государств в выборе
оптимального механизма регулирования для недопущения банкротства национальных
банковских систем и мировой банковской системы в целом.
В связи с этим, рассмотренные составляющие механизма государственного
регулирования банковской деятельности (кроме страхования вкладов и выбора регулятора)
являются мерами вынужденными и эпизодическими (только на момент кризиса), и их
применение в дальнейшем (после пика кризиса) является экономически нецелесообразным и
не будет способствовать стабилизации международной банковской деятельности в будущем.
Следовательно, на основе уже существующего опыта и анализа состояния международной
банковской деятельности необходимо разработать меры государственного регулирования,
которые позволят не бороться с уже разразившимся кризисом, а распознавать его признаки и
адекватно на них реагировать.
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УГРОЗЫ ФИНАНСОВОЙ БЕЗОПАСНОСТИ БАНКОВСКОЙ СИСТЕМЫ
В статье проанализированы существующие подходы к классификации угроз финансовой безопасности
банковской системы. Определены основные тенденции развития банковской системы Российской Федерации.
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The existing approaches to the threats classification to the financial security of the banking system were
analyzed in the article. The main trends of development of Russian Federation banking system were identified.
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Оценка кризисных ситуаций в финансовой сфере связана с выявлением и анализом
реальных угроз финансовой безопасности экономики в различных ее сегментах, в том числе
и банковском. Деструктивные процессы в финансовых отношениях имеют многофакторный
характер и связаны как функционально, так и структурно со многими макро- и
микропроцессами развития, что затрудняет обнаружение и локализацию угроз безопасности
именно в банковской сфере. Это вызывает объективную необходимость в исследовании
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сущности угроз и анализа основных факторов, которые ее обуславливают, с целью
предупреждения негативного влияния на финансовую безопасность банковской системы.
Как показал обзор экономической литературы, проблемам исследования финансовой
безопасности банков уделяли внимание такие ученые как: А.И. Барановский, Т. Н. Болгар,
Ю. А. Голобородько, А. А. Епифанов, Н. Г. Евченко, А. А. Хитрин и др. Следует отметить,
что вопрос финансовой безопасности банковской системы все еще остается недостаточно
изученным. В частности требуют более детального рассмотрения классификация угроз
финансовой безопасности банка.
Целью данной работы является идентификация существующих угроз финансовой
безопасности банков и систематизация их в единую классификацию, которая позволит банку
проводить своевременные меры по их выявлению и нейтрализации.
В работе В. Гамзы и И. Ткачука приведено следующее определение финансовой
безопасности банка: «это совокупность внешних и внутренних условий банковской
деятельности, при которых потенциально опасные для банковской системы (отдельного
банка) действия или обстоятельства предупреждены, прекращены или сведены до такого
уровня, при котором не способны нанести ущерб установленному порядку банковской
деятельности (функционированию банка, сохранению и воспроизводству имущества и
инфраструктуры банковской системы или отдельного банка) и помешать достижению
банком уставных целей» [1].
В данном определении обеспечение безопасности банка должно осуществляться на
двух уровнях: уровне отдельного банка на основании реализации мероприятий банковского
менеджмента и на уровне банковской системы на основании реализации государственных
мер, направленных на защищенность интересов банка (банковской системы в целом) от
внутренних и внешних угроз. При этом безопасность банка имеет комплексный и
многофункциональный характер, что позволяет реализовать приоритетные цели банка,
создать и использовать возможности конкурентной среды для обеспечения его эффективного
функционирования и устойчивого развития в долгосрочной перспективе.
В качестве критерия эффективности безопасности банковской деятельности
подавляющее большинство организаций рассматривает стабильность финансового и
экономического развития банка [2].
На сегодняшний день отсутствуют единые подходы к оценке угроз безопасности
коммерческих банков. Наиболее распространенной в отечественной и зарубежной практике
является их классификация по источнику возникновения на внешние (со стороны клиентов,
партнеров, конкурентов, криминала, государства в лице различных государственных
учреждений, граждан) и внутренние (со стороны владельцев, администрации, менеджеров
подразделений, специалистов, неформальных групп) [3].
К внешним угрозам финансовой безопасности следует отнести:
 неблагоприятные макроэкономические условия: общая экономическая ситуация в
стране и регионах;
 неустойчивость нормативно-правовой базы;
 высокий уровень инфляции и инфляционные ожидания;
 неустойчивость налоговой, кредитной и страховой политики;
 недостаточность инвестиционных средств в регионах, колебания валютного курса;
 неблагоприятная криминогенная ситуация, рост криминальных и финансовых
преступлений в кредитно-финансовой сфере;
 изменчивость обязательных нормативов Центробанка;
 недобросовестная конкуренция на рынке банковских услуг, негативное влияние
конкурентов на банковскую деятельность;
 неблагоприятные условия кредитования реального сектора экономики и низкий
уровень инвестиционной активности.
Среди внутренних угроз финансовой безопасности банковской системы можно
выделить:
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 неквалифицированное управление, ошибки в стратегическом планировании и
прогнозировании банковской деятельности;
 недостаточность ликвидных активов как результат несоблюдение экономических
нормативов Центробанка;
 отсутствие достаточной квалификации сотрудников банка, недостаточный кадровый
потенциал для решения первоочередных задач обеспечения безопасности банковской
деятельности.
 невозвращение кредитных ресурсов в банк и недополучение прибыли в результате
высокорискованной кредитной политики;
 слабая маркетинговая проработка рынка банковских услуг и как следствие,
недостаточная диверсификация операций, предлагаемых банком, отсутствие
действенной банковской рекламы;
 наличие каналов утечки банковской информации и ошибки в организации
сохранности финансовых и материальных ценностей банка.
Угрозы финансовой безопасности банковской системы Российской Федерации
обуславливаются негативной макроэкономической ситуацией, которая сложилась в
экономической среде России в конце 2014 г.- начале 2015 г. характеризуется резким
снижением цен на нефть и отрицательной динамикой ВВП. Средняя цена на нефть марки
Brent, снизилась на 38% по сравнению со средней ценой, составила 66,3 долл. США (во II –
III кварталах 2014 года –106 долл. США) [4].
Резкое ослабление рубля усилило риски инфляции и долларизации финансовой
системы. Ожидания девальвации вызвали отток части вкладов физических лиц
(максимальное накопленное снижение с 1 ноября по 25 декабря 2014 года составило 5,1% с
корректировкой на переоценку валютных вкладов), их перевод в наличную иностранную
валюту (в декабре 2014 года объем наличной иностранной валюты у населения вырос на 8,1
млрд долл. США, при этом в течение предыдущих 11 месяцев он увеличивался в среднем на
2,9 млрд долл. США).
Центральный Банк России повысил в декабре ключевую ставку до 17%, что
обусловило снижение инфляционных и девальвационных ожиданий и привело к повышению
привлекательности рублевых депозитов.
Согласно статистическим данным, в I квартале 2015 года отток депозитных потоков
населения из банковской системы остановился. При этом основной спрос наблюдался на
вклады в национальной валюте. По состоянию на 1 января 2015 года в годовом выражении
они снизились на 2,7% и на 1 мая 2015 года темп прироста составил 4,9%. Среди
положительных факторов также можно выделить принятие в конце 2014 года федерального
закона, который предполагает увеличение максимальной величины возмещения по вкладам с
0,7 до 1,4 млн рублей.
В современных условиях наибольшую угрозу банковскому сектору составляют такие
явления как:
 низкое качество капиталов банков;
 рисковая кредитная политика;
 несовершенная система страхования депозитов;
 недостаточная ликвидность банковских активов;
 низкий уровень кредитоспособности предприятий реального сектора экономики;
 несоответствие деятельности банковских учереждений международным стандартам.
Специалистами выделяются и угрозы финансовым ресурсам коммерческих банков,
которые проявляются в виде: невозврата кредитов; мошенничества со счетами и вкладами;
подделки платежных документов и пластиковых карт; кражи финансовых средств из касс и
инкассаторских машин; резкого изменения экономической ситуации в стране
(экономические кризисы) банкротства деловых партнеров банка.
Финансовой безопасности коммерческих банков Российской Федерации угрожают:
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недостаточность собственных средств;
значительный объем невозврата выданных кредитов;
несовершенная оценка кредитных рисков;
несовершенство в подборе кадров для работы в них;
предоставление фиктивной информации клиентами;
утечка внутренней деловой информации ввиду несовершенства структур обеспечения
безопасности банковских учреждений.
Российские специалисты приводят ряд ситуаций, сигнализирующие о возможных
проблемах коммерческого банка: задержки с платежами в особо крупных размерах; введение
бюрократических процедур, которые позволяют тормозить большие клиентские платежи;
систематические ошибки персонала, связанные с несвоевременным зачислением средств на
расчетные счета и задержками в переводе крупных сумм; просьба пролонгации депозитных и
соглашений о переоформлении долговых обязательств на более длительный срок или замену
их на банковские акции новых эмиссий; резкое увеличение процентных ставок по депозитам
и долговым ценным бумагам в условиях стабильной ситуации на финансовых рынках; смена
руководства банка; рост просроченной задолженности и рост активов низкого качества.
Таким образом, классификация угроз финансовой безопасности банка, позволяет
проводить своевременные меры, по поводу их предотвращения или минимизации. Как
показывает практика, чем подробнее классификация проблемы, тем проще ее решить.
Дальнейшие исследования будут направлены на построение механизма выявления каждого
вида угроз финансовой безопасности банка, а также на разработку методики оценки уровня
финансовой безопасности банковской системы с учетом новых угроз, которые возникают в
связи с сегодняшней ситуацией.
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Статтю присвячено огляду та теоретичному узагальненню наукових підходів до понять організація,
система, фінанси підприємства. Автор пропонує власне визначення поняття «результат-орієнтована
фінансова система підприємства», сформульоване з використанням елементів теорії систем. В статті
міститься методичний апарат щодо балансування компонентів фінансової системи підприємства.
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Глобальний, транснаціональний, ресурсно транспарентний характер сучасної світової
економіки, висока волатильність ринків, поляризація фінансового та реального секторів,
створення симбіотичних форм ведення бізнесу потребують нових підходів до формування
фінансової системи підприємства, а також перегляду її основних орієнтирів і цілей. Одним з
основних векторів зокрема є узгодження завдань функціональних систем підприємства із
загальними стратегічними завданнями, а також максимізація їх результативності. Для цього
необхідно більш чітке визначення ключових категорій таких, як організація, підприємство,
система, фінансова система підприємства з метою подальшої розробки методологічних та
методичних підходів до вирішення проблеми підвищення ефективності.
Законодавчо термін «підприємство» визначається як основна організаційна ланка
народного господарства, яка є самостійним господарюючим статутним суб’єктом, здійснює
виробничу, науково-дослідницьку і комерційну діяльність з метою одержання відповідного
прибутку (доходу) [1].
З визначення видно, що поняття «підприємство» та «організація» ототожнюються.
Організація (фр. оrganization, пізньолат. organizo – влаштовувати впорядкований
вигляд, влаштовую):
внутрішня впорядкованість, узгодженість взаємодії більш чи менш
диференційованих та автономних частин цілого, зумовлених його розбудовою;
сукупність процесів або дій, які призводять до утворення або удосконалення
взаємозв’язків між частинами цілого;
об’єднання людей, які спільно реалізують програму або мету і діють на основі
певних процедур і правил [2].
В новій інституціональній економічній теорії, автором якої є Рональд Коуз,
організації - це управлінські структури, які виникають для моніторингу угод, що їх можливо
здійснити на ринку із значно більшими витратами або неможливо здійснити взагалі. В свою
чергу фірма – це така організація, яка перетворює вихідні ресурси на кінцевий продукт.
Ключова категорія – транзакційні витрати [3].
Продовжуючи думки Коуза, О. Аузан розглядає фірму не як внутрі себе неділиму
цілісність, а як сукупність індивідів, об’єднаних для досягнення певної мети, але, разом з
тим, які мають власну функцію корисності, максимізація якої оказує вплив на їх поведінку.
Фірма — це безліч асиметричних невиборчих обмінів, в яких координація діяльності
індивідів здійснюється через команди, це також мережа довгострокових двосторонніх
контрактів між власниками ресурсів і центральним агентом, які заміщують ринок продуктів і
ресурсів, і в яких цінові сигнали грають відносно невелику роль, з огляду на забезпечення
координації через команди [4, С.105, 107, 110].
Один з авторів теорії організації, класик адміністративної школи управління Анрі
Файоль характеризує організацію як сукупність двох складових – матеріального і
соціального організмів [5].
Організації - це цілеспрямовано діючі одиниці, створені організаторами для
максимізації багатства, доходу або інших цілей, які визначаються можливостями, що надані
інституціональною структурою суспільства… Організації утворюються для того, щоб
переслідувати цілі своїх творців. [6, С.97].
Олівер Уільямсон додає до наведеного визначення координацію і комбінацію активів
за допомогою адміністративних процедур, які припускають дискреційні (доцільні) правила
[7].
Стійкість організації забезпечується навичками координації та випрацюванням
стійких процедур праці співробітників завдяки багаторазово повторюючимся актам взаємодії
між ними (рутинами). Рутина є генетичною пам’яттю організації, компромісом між її
суб’єктами та метою. [8].
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Дж. Ходжсон визначає організацію як інститут мікрорівня, створений для виконання
більш чи менш чітко сформульованих цілей, та який функціонує за деякими принципами та
правилами. Вчений пропонує теорію корпорації, в основі якої лежить рутинізована поведінка
її суб’єктів, яка прямується звичками, взаємною довірою, відданістю та іншими проявами
інституціональної природи корпорації. Ним також постулюється, що ті форми корпорації, які
в більшому ступеню наділено цими проявами інституціональної природи, є більш
ефективними і життєздатними [9].
Організація – це сукупність осіб, яка для досягнення своїх специфічних цілей повинна
бути формалізованою, мати формальну структуру [10].
Організація - це соціальні об’єднання (або людські групи), усвідомлено
сконструйовані та реконструйовані для специфічних цілей. Ключовими передумовами
досягнення цілі є влада у вигляді централізованого контролю та наявність інформації [11].
Організація - це такий вид кооперації людей, який відрізняється від інших соціальних
груп усвідомленістю, передбачуваністю і цілеспрямованістю [12].
Організація - це спільність взаємодіючих людських істот, які є самим
розповсюдженими у суспільстві і містять центральну координаційну систему. Висока
специфічність структури і координації внутрі організації виокремлюють її від дифузних та
невпорядкованих зв’язків між неорганізованими індивідами. Все це сприяє схожості
організації на окремий складний біологічний організм. З точки зору менеджменту,
організація - це система прийняття і реалізації управлінських рішень, де люди - механізми
прийняття рішень [13, С.106].
Организація представляє собою усвідомлено координоване соціальне утворення з
певними межами, яке функціонує на відносно постійній основі для досягнення спільної цілі
або цілей. Під словами «усвідомлено координоване» розуміється управління, під
«соціальним утворенням» - те, що організація складається з окремих людей або їх груп, які
взаємодіють між собою. Моделі взаємодії, яким слідують індивідууми, є навмисними [14,
C.28].
Генрі Мінцберг підходить до визначення сутності організації через її структуру, яку
трактує як просту сукупність способів, через які процес праці спочатку розділяється на
окремі робочі завдання, а потім досягається координація дій із вирішення завдань. Критерієм
ефективності виконання місії організації є так званий «стратегічний апекс» [15, С.42].
Існує низка теорій та підходів, сформульованих на основі емпіричного досвіду та
мають відтінок практичних рекомендацій. Наприклад теорія стратегічної архітектури
корпорації Г. Хамела та К.К. Прахалада, в якій фактично йдеться про наявність стратегічного
плану. Вчені розглядають організацію, як сполучення ключових базисних компонентів, тобто
навичок, вмінь і технологій, що дають змогу надавати блага споживачам [16].
Теорія ціннісних дисциплін М. Трейсі і Ф. Вірсеми пропонує формулу успіху
організації із компонентів лідерства з продукту, операційної досконалості та
клієнтоцентричності [17].
Теорія екосистем Джеймса Мура має пряму референцію до інституціональної та
неоінституціональної теорій. «Господарська спільнота, яка спирається на фундамент з
взаємодіючих організацій та індивідів, організми світу підприємництва… Екосистема будьякого підприємства включає споживачів, ринкових посередників, постачальників і саме
фірму, а також інших зацікавлених осіб та могутні структури, з якими слід вважатися у тій
чи іншій ситуації, - урядові відомства та регулюючі установи, асоціації та організації, які
забезпечують стандарти, та представляють споживачів та постачальників. В тій чи іншій мірі
до екосистеми входять прямі та потенційні конкуренти, а також будь-які інші важливі члени
суспільства…» [18].
М. Хаммер та Дж. Чампі підходять до підвищення ефективності організації з позицій
реінжинірингу
і
визначають
його
як фундаментальне
переосмислення
і радикальне перепроектування ділових процесів за для різкого, стрібкоподібного
покращення вирішальних показників діяльності компанії, таких як вартість, якість,
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обслуговування і темпи [19].
А.М. Бранденбургер та Б.Дж. Нейлбафф разом з впровадженням теорії ігор в
управління організаціями наполягають також на стратегічній значущості шостої
конкурентної сили (поряд з п’ятьма запропонованими М. Портером) – «соконкуренції», яку
утворюють фірми – сателіти. На думку вчених такий тип конкуренції спрямовано на гру з
гарантованим виграшем у вигляді спільної роботи із створення цінності на відміну від гри
«переможець – переможений», в якій приз розподіляється серед переможців [20, 21].
З тектологічнної точки зору організація – це мережа процесів виробництва складових
власне організації, безперервні перетворення та переходи від однієї динамічної рівноваги до
іншої. [22].
Узагальнення підходів вчених наукових шкіл дає змогу дійти авторського визначення
організації та зокрема підприємства, як штучно утвореної сукупності вмотивованих осіб, яка
на основі координації, регуляторних механізмів та досвіду здатна досягти мети (рис. 1).

Рис. 1. Таксономія параметрів організації

Штучність підприємства, як системи свідчить про те що його цілі формулюються, а не
виникають самі по собі. Одержанню результату сприяє синергетичні властивості системи.
Цілі можуть бути нераціональними у короткостроковій перспективі та не задовольняти
окремих учасників процесу, що компенсується належною мотивацією. Первинний імпульс
щодо створення організації формується на стадії постановки мети та мотивування учасників
процесу. Динамічний розвиток організації представляє собою послідовний рух від
постановки цілі, досягнення результату до постановки нової цілі. «Чорною скринькою» або
внутрішніми процесами підприємства, завдяки яким реалізується досягнення цілі (одержання
результату) є комплекс трьох елементів – координації (в т.ч. субординації), регуляції,
досвіду.
Підприємство, як суперсистема, складається із функціональних систем, до яких
належить фінансова, HR, транспортно-логістична, постачання, збуту тощо. Функціональні
системи поєднуються взаємозалежністю, технологічним та бізнес-циклами підприємства та
підпорядковані вищому органу керування. Тому підприємство, як систему, слід відносити до
ієрархічного типу.
Фінансова система є компонентом будь якого підприємства - суперсистеми незалежно
від форми власності, роду діяльності, розміру, віку підприємства, вона інфраструктурна
відносно інших компонентів та має найтісніший кореляційний зв’язок із показниками
результативності. З огляду на існуючи визначення терміну «фінанси», підходи філософії,
організаційних теорій та теорії систем до власне терміну «система», автором пропонується
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тлумачити категорію «фінансова система підприємства», як сукупність організаційно
забезпечених фінансових потоків із властивими їм життєвим циклом, спрямованістю на
результат та орієнтацією на фактори внутрішнього та зовнішнього середовища підприємства.
Цілеспрямованість фінансової системи підприємства у відносно статичному оточенні
надає їй повноважень стосовно самостійного обрання завдань і способів їх вирішення [23,
С.24-26], а потоковий підхід до управління й ізоморфність потоків відносить фінансову
систему підприємства до структур органічно-адаптивного типу. Аналогічно біологічній
функціональній системі архітектоніка фінансової системи підприємства має такий вигляд
(рис. 2).

Рис. 2. Архітектоніка результат-орієнтованої фінансової системи підприємства

Цілеспрямованість, як системна властивість фінансової системи підприємства, означає
наявність чітко визначеної мети, трансформованої на план та програму дій. Передача цілей
від суперсистеми до систем, та подальший їх транзит називається каскадуванням. Ціль – це
орієнтир, а не результат. Результат – це міра досягнення цілі. Біосистеми ітерують алгоритм
певних дій, доки результат не буде одержано.
Вхідні фінансові потоки під впливом факторів зовнішнього та внутрішнього
середовища підприємства та власне фінансової системи одержують пускову аферентацію у
вигляді каскадованої цілі суперсистеми. Під впливом мотивації та накопиченого досвіду
(пам’яті), вираженої у певних компетенціях, фінансова система розпочинає декомпозицію
фінансового потоку та прямування його компонентів за цільовими призначенням.
Компоненти фінансового потоку проходять цикл з програми дій до акцепторів результату
(контрольна точка звірки одержаних результатів із нормативними або бажаними
значеннями). У разі від’ємного результату програма дій коригується і потоки проходять ще
один цикл. У разі позитивного результату відбувається композиція вихідного потоку,
система набуває рівноважного стану і готова до наступного циклу.
Ефективність фінансової системи залежить від правильної декомпозиції вхідного
фінансового потоку, недопущення (або мінімізація) його ентропії та адекватної програми дій,
що призведе до якомога швидшої композиції вихідного потоку та набуття системою стану
рівноваги.
Сума ймовірностей ентропії компонентів вхідного фінансового потоку, як повної
множини Ф1, Ф2, …, Фn, складає одиницю. Ймовірність одночасного розсіювання всіх
компонентів вхідного фінансового потоку являє собою добуток складових ймовірностей по
кожному компоненту. Мінімізація ймовірності спільної події можлива через порівняня
ймовірностей за кожним компонентом, що може бути виражено через відповідні інтегральні
показники організаційного забезпечення компонента фінансового потоку, інакше кажучи –
через балансування організаційного забезпечення.
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Збалансованість організаційного забезпечення фінансової системи підприємства
полягає у рівновазі запропонованих автором відповідних інтегральних показників Іорг забезп
(формула 1 та формула 2):
1
2
n
j
(1)
I орг забезп  І орг забезп  ... І орг забезп ...  І орг забезп
j

І

j

j

орг забезп

j

 І фін потік  І пар орг структури

(2)

де Іфін потік – інтегральна характеристика фінансового потоку, яка включає індекси
таких характеристик, як тривалість життєвого циклу, швидкість, вартість, регулярність;
І пар орг структури j – інтегральна характеристика існуючої організаційної структури
підприємства. Показник є функцією аргументів адаптивності, стійкості, керованості,
технологічності, надійності.
Таким чином, теоретичне узагальнення підходів до визначення категорії
«організація», «система», «підприємство» дало авторові змогу сформулювати термін
«підприємство» як штучно утворену сукупність вмотивованих осіб, яка на основі
координації, регуляторних механізмів та досвіду здатна досягти мети, а також визначити
таксономію параметрів цієї системи. Розбудована автором архітектоніка фінансової системи
суперсистеми - підприємства вказує на системоутворюючий фактор – результат, який є
мірою досягнення цілі. Поставлена підприємством ціль каскадується до функціональних
рівнів, зокрема до фінансової системи підприємства. Показником ефективності
функціонування результат-орієнтованої фінансової системи підприємства пропонується
вважати мінімізацію ентропії компонентів вхідного фінансового потоку, що досягається
через використання авторської методики балансування відповідних інтегральних показників
організаційного забезпечення.
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В статті розкрито економічну природу фінансових ресурсів як джерела формування кредитних
ресурсів, показано їх функціональний зв'язок
Ключові слова: фінанси, кредит, ресурси, розвиток, ринок, економіка, відносини, держава, розподіл,
гроші

Фінансові ресурси в умовах ринкового господарювання мають свою сутність і
зовнішні форми прояву. Для розкриття їх особливостей та специфічних рис недостатньо
обмежитися простим спогляданням руху грошей, як форми вартісного прояву фінансових
ресурсів, тому що за їх зовнішньою формою прояву можуть приховуватись різні явища.
Тому для розкриття природи фінансових ресурсів як джерела кредитних ресурсів, необхідно
узагальнити масив фактів, що мають до неї безпосереднє відношення, систематизувати їх,
вибудувати своєрідну модель забезпечення їх руху.
Фінансові ресурси формуються в результаті розвитку грошових відносин при певних
соціально – економічних умовах. До таких умов можна віднести:
 існування права власності окремих осіб, сімей, окремих груп населення, держави в
цілому на вироблені і покупні ними продукти і послуги, а також на землю і інші
природні ресурси;
 сформована система правових норм;
 зміцнення держави як представника загальносуспільних інтересів і задоволення
потреб;
 створення відносно постійної соціальної структури.
Названі умови є результатом ретроспективного огляду становлення грошових
відносин, як середовища формування фінансових ресурсів. Однак загальною передумовою
назрівання всіх цих умов є достатньо високий рівень створення матеріальних благ, ріст
доходів населення, а також високий рівень розвитку фінансового господарства з чіткими
формами прояву основних функцій грошей. В такому соціально-економічному середовищі
формуються фінансові ресурси, головною опорою яких є вартість матеріальних благ і її
розподіл. Саме сфера розподілу вартості матеріальних благ виокремлює фінансові ресурси
від широкого кола грошових відносин, а формування, розподіл, використання грошових
доходів є основою функціонування фінансових ресурсів як джерела кредитних ресурсів.
Водночас слід підкреслити, що фінансові ресурси виступають завжди у грошовій формі.
Особливою рисою фінансових ресурсів є те, що вони, виражають не зміну форм вартості, а
результат процесу відтворення вартості – дохід. Саме в розподілі і використанні доходів
учасниками економічних відносин реалізуються їх потреби та інтереси через призму
формування фінансових ресурсів, як ресурсів цільового призначення.
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Як відомо, доходи класифікують за трьома стадіями руху: первинні доходи; вторинні
доходи, похідні доходи і кінцеве використання чи кінцеві доходи.
Первинні доходи формуються в результаті розподілу вартості матеріальних благ
суб’єктами господарювання. Слід зазначити, що в умовах ринкової економіки в склад
первинних доходів входять непрямі податки, які регулюють споживчу вартість матеріальних
благ через призму ціноутворення. Вони не є складовими первинного розподілу, оскільки є
прямою власністю держави.
З огляду функціонального призначення первинного розподілу, можна констатувати,
що саме він є основою реалізації розподільчої функції фінансів в сфері матеріального
виробництва, з другого боку, первинний розподіл відображає вихідну позицію руху вартості
фінансових ресурсів, як спеціальних цільових грошових фондів, що задовольняють потреби
економічної діяльності суб’єктів господарювання і загальнодержавні потреби. Після
первинного розподілу доходів суб’єктів
господарювання, починаються процеси
перерозподілу і утворення вторинних, похідних доходів, що задовольняють суспільні
потреби.
Перерозподіл вартості може відбуватись не одноразово, доходи можуть бути і
вторинні і третинні. Простежити всі стадії і всі напрями перерозподілу доходів є досить
трудомістким процесом, а в більшості випадків і недоступним. Дослідження проводиться в
основному абстрактно до якогось виду доходу. В основному досліджується розподіл
новоствореної вартості за загальновизнаними напрямами і отримується загальна картина
перерозподільчого процесу.
Розмір грошових фондів, що сформувався в результаті вторинного розподілу
характеризує кількісно і якісно масштаби діяльності та фінансові можливості держави,
господарської структури, громадянина. Даний процес проявляється в тому що, наприклад,
держава створює централізовані й децентралізовані фонди у формі бюджетів різних рівнів,
цільових фондів – пенсійного, сприяння зайнятості населення, соціального страхування і
інших для виконання покладених на неї функцій. Підприємницька структура формує фонд
грошових ресурсів у формі статутного капіталу для здійснення господарської діяльності, а
також у процесі своєї діяльності й використання її результатів створює фонди : амортизації,
оплати праці, відрахувань до централізованих фондів соціального характеру, обігових
коштів.
Громадянин, який одержує доходи у формі оплати праці чи з інших джерел, має у
своєму розпорядженні певну суму грошей, але вони не є фінансовими ресурсами.
Фінансовими ресурсами ці гроші стануть тоді, коли їх власник сформує відповідний фонд і
вкладе їх у цінні папери, відкриє депозит в банку або зробить щось інше, у результаті чого
матиме певний дохід. Таким чином, вартість у грошовому виразі повинна пройти певну
стадію розподілу, в результаті чого формуються фінансові ресурси. Звідси, акумуляція
фінансових ресурсів в банку суб’єктами господарювання є основою формування кредитних
ресурсів. Банк при цьому виступає як трансформаційний інститут, який здійснює розподіл
фінансових ресурсів, що виступають у формі грошової маси, яка забезпечує економічний
кругообіг, через призму вартісного руху фінансових ресурсів, що приймають різні форми,
зокрема форми кредитних ресурсів. Сутність згаданого процесу заключається в тісному
трансформаційному взаємозв’язку фінансових і кредитних ресурсів. Ще в свій час відомий
економіст А. Сміт стверджував, що він в своїх працях констатував об’єктивні дії
економічного процесу [1]. А тому дослідження взаємозв’язку фінансових і кредитних
ресурсів через призму грошей, як форми, що опосередковує цей зв’язок, а не є його
ключовим моментом, є основним ядром в дослідженнях фінансової науки. Нам чітко
необхідно усвідомити, що фінансові ресурси – це еквівалент
розподілу вартості
матеріальних благ. Їх формування на кожному рівні розподілу має своє призначення в сфері
задоволення економічних потреб.
Дослідження вартісного руху фінансових ресурсів у тісному зв’язку з вартісною
структурою кредитних ресурсів має велике значення. Воно дає можливість визначити рівень
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участі згаданих ресурсів у розподільчих процесах і на цій основі визначити ефективність їх
впливу на економічні процеси розвитку держави та її економіки зокрема.
Водночас слід підкреслити, що кредитні ресурси є продуктом діяльності банків. Банки
можуть здійснювати операції з кредитування господарських суб'єктів і населення лише за
наявності відповідних кредитних ресурсів. У цьому контексті депозитні операції, тобто
операції із залучення коштів на вклади, можуть розглядатися як органічна складова процесу
формування кредитних ресурсів. Між кредитними ресурсами і депозитними вкладеннями
існує безпосередній зв'язок, рівень якого характеризує співвідношення позик і депозитів.
Саме показник цього рівня засвідчує здатність банку залучати депозити для підтримки своїх
кредитних операцій. Таким чином, з огляду економічної природи кредитних ресурсів, їх
обсяг, структура, терміни використання мають відповідати аналогічним параметрам
депозитних вкладень. В ринкових умовах господарювання для комерційних банків гострим
питання постає оптимізація структури кредитних ресурсів і вкладень за сумами і за
термінами. Однак банки не в змозі стабільно розвивати кредитні операції в умовах
обмеженості ресурсної бази.
Важливим чинником зміцнення ресурсної бази кредитування є оптимізація джерел
формування кредитних ресурсів. Банк повинен сформувати найефективнішу комбінацію
власних та депозитних джерел для створення своєї ресурсної бази. Переважна більшість
кредитних ресурсів комерційних банків утворюється шляхом залучення коштів. Така
структура джерел утворення кредитних ресурсів відповідає умовам ринкових відносин.
Найдешевшим джерелом залучення коштів до комерційних банків є залишки коштів на
розрахункових і поточних рахунках клієнтів.
Збалансованість кредитних ресурсів і депозитних вкладень розкривають суть
важливої макро- і мікроекономічної закономірності функціонування кредитних відносин.
Таким чином сучасний стан трансформацій фінансових ресурсів в кредитні і навпаки,
вирізняється періодом і вартістю цього процесу та рівнем опосередкування економічних
процесів.
Нині ефективне їх функціонування не може прогресивно розвиватися, якщо посправжньому не стабілізувати кредитне середовище, не подолати згубні інфляційні й
стагфляційні процеси. Дисбаланс взаємозв’язку фінансових і кредитних ресурсів,
паралізуючи мотивацію до високопродуктивної праці й підприємництва, знецінюють гроші,
стимулюють емісію та інфляцію, підривають товаровиробництво, створюється штучна криза
взаємоплатежів.
Балансова рівновага вартісно-натуральних структур та фінансових і кредитних
ресурсів, ринкового попиту і пропозиції на них, створює оптимальну модель функціонування
вартості матеріальних благ. При цьому грошовий обіг не повинен порушувати динаміку
згаданої моделі, тобто емісія грошових знаків має бути органічно пов'язана з вартістю
матеріальних благ. Таким чином фінансові і кредитні ресурси виступатимуть регуляторами
економічних процесів створення вартості матеріальних благ.
Отже, пошук і використання власних фінансових можливостей та вибір пріоритетних
сфер використання кредитних ресурсів сприяє розвитку швидкими темпами економічного
обігу й приросту внутрішніх фондів нагромадження і споживання. При цьому за допомогою
створення всебічно обґрунтованої законодавчої бази, сприятливих економічних умов для
ефективної діяльності суб’єктів господарювання з'являються і більш активні спонукальні
мотиви для припливу в країну іноземних інвестицій та формування міцного економічного
потенціалу для створення матеріальних благ.
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In modern conditions one of the important problems is the imbalance in tax system of Ukraine, which has a
negative impact on the economic development of the state and its financial independence. To find the ways of
improvement of Ukraine's position on the international level and of its fiscal policy it is necessary to study the
experience of other countries and to use it in the process of reforming the tax system of Ukraine.
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Одной из важных проблем в современных условиях является разбалансированность отечественной
налоговой системы, что негативно влияет на экономическое развитие государства и его финансовую
независимость. Для поиска путей улучшения позиции Украины на международном уровне и совершенствования
ее налоговой политики необходимо изучение опыта других стран и применение его в процессе реформирования
собственной налоговой системы.
Ключевые слова: налог; налоговая система; налоговая политика; налоговая нагрузка;
налогообложение; фискальное регулирование.

Одной из важных проблем в современных условиях является разбалансированность
налоговой системы Украины, что негативно влияет на экономическое развитие государства и
его финансовую независимость. В рамках усиления интеграционных и глобализационных
процессов и, как следствие, усиления международной налоговой конкуренции, существует
необходимость сравнения налоговых систем стран для поиска путей улучшения позиции
Украины на международном уровне. Для чего необходимо изучение опыта других стран и
применение его в процессе реформирования собственной налоговой системы.
Особую актуальность этот вопрос приобретает в условиях происходящей
трансформации фискального регулирования из-за стремления Украины к ее равноправному
участию в европейских интеграционных процессах с целью повышения эффективности и
конкурентоспособности налоговой системы.
Особенностям функционирования и реформирования налоговых систем посвящены
работы таких экономистов, как З. С. Варналий, О. Д. Василик, А. И. Крысоватый, А. В.
Максименко, П. В. Мельник, В. М. Опарин, Л. Л. Тарангул, В. М. Федосов и др. [3, с. 42].
Для совершенствования налоговой политики Украины необходимо провести анализ
понятия «налоговая политика», которое украинские ученые определяют по-разному.
В. М. Федосов, Г.Ю. Исаншина, В.М. Опарин и Г.А. Пятаченко понимают налоговую
политику как деятельность государства в сфере налогообложения, но в основном делают
акцент на составляющих элементах собственно процесса налогообложения. О.Д. Василик,
А.И. Крысоватый, Т.Ф. Куценко, А.П. Завгородный трактуют налоговую политику как
фискальный инструмент государства и одновременно как инструмент стимулирования
деловой активности предпринимателей. В этом определении не учитывается социальная
составляющая налоговой политики государства, а основной является ее роль в
формировании централизованных фондов денежных ресурсов государства, т. е.
подчеркивается фискальная функция налогов. О.Д. Данилов, Н.П. Флисак определяют
налоговую политику как систему мер, проводимых правительством по решению
общественных задач [1, с. 218] .
Можно сказать, что налоговая политика – это совокупность организационноправовых, экономических мер государственного регулирования, которые осуществляются в
сфере налогообложения путем регулирования налоговых отношений и направлены на
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обеспечение наполнения бюджетов всех уровней, стимулирование экономического роста и
общественного благосостояния. Сущность налоговой политики обусловлена социальноэкономическим строем общества, стратегическими целями, которые определяют развитие
национальной экономики, а также мировыми интеграционными процессами, которые влияют
на структуру экономических отношений [2, с. 115].
Когда правительство ставит задачу наполнения доходной части бюджета для
покрытия дефицита, формируется политика максимальных налогов (первый вид). Второй
вид налоговой политики формируется, когда экономическая политика государства
направлена на стимулирование деловой активности путем уменьшения налогового бремени.
Считается, что оптимальным является третий вид налоговой политики, который
характеризуется существенным уровнем налогообложения для всех плательщиков, однако
это компенсируется высоким уровнем предоставления государством общественных услуг и
социальной защиты населения.
В зависимости от уровня государственного вмешательства в экономику, выделяют
дискреционную политику и политику «встроенных стабилизаторов». Ее применение зависит
от цикличности и стадий развития экономики. Дискреционной политика называется тогда,
когда правительство сознательно вносит изменения в налоговую систему и расходы бюджета
с целью влияния на реальный ВВП, уровень занятости, инфляцию. Такая политика
характерна для стадии спада. В этом случае государство уменьшает ставки налогов или
предоставляет налоговые льготы физическим лицам с целью увеличения доходов граждан.
Недискреционная
бюджетно-налоговая
политика
или
политика
«встроенных
стабилизаторов», базируется на теоретическом предположении, что налоговая система сама
по себе обладает способностью автоматически влиять на экономический цикл, потому что
даже без ее изменения налоговые изъятия увеличиваются при росте ВВП и уменьшаются при
его спаде, т. е. имеет место стабилизирующий эффект [4, с. 8-9].
Для многих государств с трансформационной экономикой, в том числе и Украины, на
современном этапе развития характерна фискальная направленность налоговой политики,
недостаточный уровень социальной поддержки населения, повышение уровня налогового
бремени для бизнеса (что способствует ухудшению инвестиционного климата), а также
значительный теневой сектор экономики.Следует отметить, что в условиях реформирования
налоговой системы Украины, в научной литературе недостаточно внимания уделяется
освещению проблем эффективности налоговой системы и ее оценки в структуре
международных индексов и рейтингов. Наиболее известным и весомым международным
рейтингом является рейтинг Всемирного банка Doing Business. (До 2010 года существовал
еще рейтинг журнала Forbes – Tax Misery & Reform Index, по данным которого в течение
нескольких лет существования этого рейтинга Украина входила в двадцатку с наибольшей
налоговой нагрузкой). Одним из критериев построения этого рейтинга является детальный
анализ налоговой системы 185 стран - рейтинг Paying Taxes [6].
Внедрение возможности электронного предоставления данных и оплаты для средних
и крупных предприятий Украины значительно облегчило процедуру налогообложения.
Затраты времени на ведение отчетности и уплату налогов уменьшились с 657 часов до 491
(на 1.08.2013). Улучшение условий ведения бизнеса в Украине также обусловлено
уменьшением количества налоговых платежей в связи со вступлением в силу Налогового
кодекса (с 135 до 28) и снижением суммарной налоговой нагрузки с 57,1 % от чистой
прибыли до 55,4 %. Кроме этого, в налоговой сфере Украина вошла в первую мировую
десятку (шестое место) по улучшению показателя «удаленности от «Передового рубежа».
Данный показатель введен в докладе Doing Business, он дает оценку изменениям
предпринимательской нормативно-правовой среды в какой-либо стране по сравнению с
мировыми лидерами в соответствии с рассматриваемыми направлениями[5] .
Страны ЕС (в частности Франция, Бельгия, Нидерланды, Австрия) известны как
экономики с наиболее высокой налоговой нагрузкой, что не мешает им оставаться лидерами
по экономическому развитию. Фискальная направленность украинской налоговой системы
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является известным фактом. Поэтому следует использовать опыт разных стран для
улучшения налоговой системы Украины [7].
Исходя из того, что основным источником дохода бюджета Украины остаются
именно налоговые поступления, следует обратить внимание на те инструменты, благодаря
которым развитые страны с высокой налоговой нагрузкой продолжают оставаться среди
самых конкурентоспособных стран мира. Доверие к органам власти – один из факторов
построения эффективной экономики. Каждый гражданин страны уверен в том, что при
возникновении какой-либо ситуации государство поддержит его. Например, во Франции
высокие налоговые нагрузки оправдываются следующими факторами:
 высокий уровень социальной защиты (бесплатное образование, медицинское
обслуживание, материальная помощь, высокие пенсии);
 высокий уровень экологизации налоговой системы. Фискальные средства должны
использоваться как экономические инструменты для стимулирования бережного
отношения к окружающей среде;
 стабильность и неизменность в течение нескольких лет общих правил взимания
налогов;
 один из самых низких уровень бедности в мире.
Несмотря на улучшение позиций Украины по рейтингам Всемирного банка,
качественных изменений в функционировании элементов налоговой системы не достаточно.
Проблема реформирования налоговой системы Украины с целью гармонизации интересов
государства и плательщиков налога остается одной из наиболее актуальных экономических
проблем.
Таким образом, проанализировав пути реформирования налоговой системы, можно
сделать вывод, что Украине следует использовать путь стран, реформирование в которых
направлено на уменьшение налоговой нагрузки.
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Розглянуто питання щодо формування облікової політики підприємств України та надано пропозиції
щодо можливих шляхів покращення облікової політики підприємств. Уточнено сутність поняття «облікова
політика підприємства» та визначено її призначення з метою ефективного використання в теорії та
практиці вітчизняного бухгалтерського обліку. Проведений аналіз сучасних факторів, що впливають на
формування облікової політики підприємств.
Ключові слова: облікова політика, процес формування облікової політики, організація обліку.

Досвід країн з розвиненими ринковими відносинами свідчить про те, що важливою
складовою загального механізму управління господарською діяльністю підприємств є уміло
сформована облікова політика. Облікова політика визначає ідеологію господарювання
підприємства на тривалий період, сприяє посиленню обліково-аналітичних функцій в
управлінні підприємством, дає змогу оперативно реагувати на зміни, що відбуваються у
виробничому процесі, ефективно пристосовувати виробничу систему до умов зовнішнього
середовища, знизити економічний ризик і добитися успіхів в конкурентній боротьбі [1].
Система управління формує для обліку мету і завдання стосовно обсягу, якості,
терміновості подання інформації про господарські операції та процеси, а система обліку
передає дані в систему управління, тому облік повинен бути максимально інформативним.
Формування облікової політики підприємства зазвичай підпорядковане стратегічній меті
підприємства.
Організаційно-методологічні засади формування облікової політики підприємства та
проблемні питання щодо її реалізації в Україні висвітлені в наукових розробках вітчизняних
учених Ф. Бутинця [2], З. Гуцайлюка [3], П. Житного [4, 5], Л. Ловінської [6], М.
Пушкаря [7], М. Щирби [8] та інших. Однак і сьогодні розрив між теорією і практикою
формування облікової політики в Україні є доволі суттєвим, відсутнє єдине, точне та
повне визначення поняття «облікова політика». Незважаючи на їх здобутки, все ще
залишаються невизначені деякі питання.
Сучасний розвиток світової економіки відзначається цілою низкою тенденцій, які, у
свою чергу, безпосередньо впливають на розвиток системи обліку.
По-перше, загострюються проблеми оточуючого середовища, оскільки екологічні
проблеми на сьогодні є домінуючими у соціально-економічному житті, а їх вирішення, перш
за все, потребує екологічно свідомого управління бізнес-процесами. Облік як основна
інформаційна система підприємства має забезпечувати створення інформації та управління
нею для прийняття економічних рішень, які б гарантували існування підприємства в
довгостроковій перспективі, що передбачає зниження та запобігання екологічним ризикам.
Упровадження екологічно-орієнтованого обліку на підприємствах потребує формування у
менеджерів та обліковців нового мислення, спроможності формувати оптимальну обліковоаналітичну систему підприємства.
По-друге, сучасна світова економіка характеризується підвищенням ролі науковотехнічного прогресу, інформатизацією та комп’ютеризацією. Використання новітніх
інформаційних технологій стало визначальним фактором розвитку міжнародної облікової
системи. Використання комп’ютерних облікових програм дозволяє підвищити оперативність
ведення обліку, збільшити рівень його деталізації, посилити контроль за правильністю та
достовірністю облікової інформації на всіх етапах її обробки.
По-третє, міжнародна економіка зараз знаходиться під вагомим впливом
геополітичних змін. Сьогоднішній політичний та економічний устрій світу характеризується
домінуючою роллю США, процесом формування Європейського Союзу, посиленням ролі
міжнародних організацій тощо. Однією з основних характеристик сучасної світової
економіки є інтеграція та глобалізація світового господарства.
Сталий розвиток економічних відносин, що здійснюється під впливом
вищезазначених чинників зумовлює необхідність перманентного реформування вітчизняної
системи бухгалтерського обліку, його постійної синхронізації із змінами умов
господарювання. Наслідком впровадження змін є залучення із зарубіжної практики значної
кількості якісно нових понять та явищ, одним із яких є облікова політика.
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Необхідність створення даного документу була викликана потребою упорядкування
обліку на підприємствах після Великої депресії 1929-1933 рр. І тільки набагато пізніше,
національним стандартом 1972 р. правила розробки та документального оформлення
облікової політики були поширені на інші підприємства [7, с. 21-22].
Перші спроби формування облікової політики на рівні підприємства пов’язують із
намаганнями уряду США у 1929 р. ввести офіційні стандарти фінансового обліку. Офіційно
поняття «облікова політика» (accounting polisy) у міжнародну практику обліку введено
Міжнародним стандартом бухгалтерського обліку 1 «Розкриття облікової політики» у 1975 р.
Зокрема, відповідно до першої редакції Міжнародного стандарту бухгалтерського обліку 1
«Розкриття облікової політики», облікова політика – це певні принципи, основи,
домовленості, правила та практика, прийняті підприємством для складання та подання
фінансових звітів.
В Україні, що на той час перебувала у складі СРСР, облікової політики у 70-х рр. ХХ
ст. ще не існувало, оскільки, бухгалтерський облік за радянських часів розвивався за
активної участі держави. Інструментом нормативного регулювання бухгалтерського обліку
була інструкція, що містила правила його ведення та охоплювала всю методичну базу з
урахуванням галузевих особливостей. Це не вимагало ніяких самостійних тлумачень з боку
бухгалтерів або інших державних чи професійних органів. До початку ринкових реформ
необхідності в розробці облікової політики у підприємств навіть не виникало, оскільки
законодавство, що регулювало методику бухгалтерського обліку, не передбачало можливості
декількох варіантів відображення в обліку та звітності одних і тих же господарських
операцій [9, с. 22]. У 90-х рр. ХХ ст. у зв’язку із розширенням організаційно-правових форм
підприємств та видів господарських зв’язків між суб’єктами господарювання з’являється
необхідність та можливість використання декількох підходів до визначення результатів
однакових операцій, а, відповідно, і варіантів їх відображення в обліку.
Вперше з’явилася можливість застосування облікової політики із введенням у 1993 р.
Положення про організацію бухгалтерського обліку і звітності в Україні. Хоча саме поняття
«облікова політика» ще не використовувалося у чинному законодавстві. У Положенні про
організацію бухгалтерського обліку і звітності в Україні зазначалося, що підприємства
можуть самостійно встановлювати форму обліку, визначати методи його ведення,
розробляти систему внутрішньогосподарського (управлінського) обліку, звітності й
контролю тощо [10, с. 106]. Згідно з вимогами Положення про організацію бухгалтерського
обліку і звітності в Україні [11] та Вказівок з організації бухгалтерського обліку в Україні
[12] на кожному підприємстві щороку видавався наказ, яким затверджувались єдині
(незмінні протягом року) методичні принципи ведення бухгалтерського обліку. Зміни у
методиці ведення обліку на підприємстві, що мали місце протягом року необхідно було
розкривати та повідомляти у пояснювальній записці до річної бухгалтерської звітності.
Поява поняття «облікова політика» у бухгалтерському обліку пострадянських країн і
його офіційне закріплення, пов’язана з процесами реформування бухгалтерського обліку
відповідно до міжнародних стандартів обліку та звітності. В Україні потреба в розробці
облікової політики для конкретного підприємства та створення внутрішнього розпорядчого
документу про облікову політику виникла у зв'язку з введенням в дію Закону України «Про
бухгалтерський обліку та фінансову звітність в Україні» та Положень (стандартів)
бухгалтерського обліку в 1999 р. [13].
Загальні правила побудови та ведення вітчизняного бухгалтерського обліку
встановлюються централізовано – на державному рівні, проте, на підприємстві вони
конкретизуються залежно від умов діяльності, кваліфікації персоналу, технічного
забезпечення, галузі господарювання тощо, що диктує необхідність розробки облікової
політики. Вона є інструментом який поєднує державне регулювання та певну самостійність
підприємства у питаннях ведення бухгалтерського обліку. Формування та застосування
облікової політики ґрунтується на тому, що законодавством передбачається використання
альтернативних варіантів обліку, а роль бухгалтера на підприємстві змінюється від простого
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реєстратора господарських операцій до активного учасника їх здійснення. Досвід країн з
розвиненими економіками свідчить, що уміло сформована облікова політика є важливою
складовою загального механізму управління господарською діяльністю підприємств.
Таким чином, причини виникнення та розвитку облікової політики у вітчизняному
обліку пов’язані з:
– розширенням видів діяльності та організаційно-правових форм ведення бізнесу в
умовах ринкової економіки;
– переходом України на національні стандарти бухгалтерського обліку, що мають у
своїй основі міжнародні стандарти обліку та звітності;
– наданням в законодавчих актах альтернативних варіантів організації та ведення
бухгалтерського обліку;
– зміною ролі бухгалтера в господарському житті підприємства від простого
реєстратора господарських операцій до активного її учасника.
Семантика поняття «облікова політика» включає визначення взаємозв’язку між двома
дефініціями «облік» та «політика».
Під поняттям «політика» на рівні окремого підприємства розуміють форми і методи
відстеження та підтримки пріоритетів для досягнення основних цілей підприємства. Це
поняття припускає наявність альтернативних напрямів, вибір яких пов'язаний з процесом
прийняття економічних рішень. Умови ринкових відносин передбачають наявність
альтернатив щодо вибору напрямів розвитку, обсягів виробництва, ресурсів, джерел
фінансування, форм і способів інвестицій тощо. Всі ці економічні рішення врешті-решт
пов'язані з поняттям «політика». У господарській практиці набули значного поширення такі
поняття, як економічна, облікова, податкова, соціальна, технічна, фінансова політика тощо
[14, с. 34].
Враховуючи, що облікова політика у даному дослідженні розглядається як частина
бухгалтерського обліку, наведемо визначення бухгалтерського обліку відповідно до чинного
законодавства України. Згідно з Законом України «Про бухгалтерський облік та фінансову
звітність в Україні», бухгалтерський облік – це процес виявлення, вимірювання, реєстрації,
накопичення, узагальнення, зберігання та передачі інформації про діяльність підприємства
зовнішнім та внутрішнім користувачам для прийняття рішень.
На законодавчому рівні, Законом України «Про бухгалтерський облік та фінансову
звітність в Україні», встановлено, що облікова політика – це сукупність принципів, методів і
процедур, що використовуються підприємством для складання та подання фінансової
звітності [13]. Юридичне регулювання облікової політики та її зміст на національному рівні,
окрім зазначеного вище Закону, визначено НП(С)БО 1 «Загальні вимоги до фінансової
звітності» [15], П(С)БО 6 «Виправлення помилок і зміни у фінансових звітах» [16],
листом Міністерства фінансів України «Про облікову політику» [17].
Дещо інакше трактує поняття облікової політики МСБО (IAS) 8 «Облікові політики,
зміни в облікових оцінках та помилки» [18]. Так, його параграф 5 визначає облікові
політики як конкретні принципи, основи, домовленості, правила і практику, застосовані
суб’єктом господарювання при складанні та поданні фінансових звітів. Також, у МСБО
(IAS) 8 йдеться про облікову політику загалом. Це пов’язане з тим, що за міжнародними
правилами облікова політика, установлена щодо конкретного об’єкта обліку, вважається
окремою обліковою політикою. А виходячи з національного визначення терміна, сукупність
таких облікових політик саме і складає єдину облікову політику підприємства.
Можна зробити висновок, що тлумачення облікової політики в українському
законодавстві відповідає міжнародним нормам.
Для з’ясування сутності досліджуваного поняття «облікова політика» розглянемо
підходи до його трактування у різних літературних джерелах (табл. 1).
Гуцайлюк Л.О. вважає, що буквальне визначення облікової політики виключає
розгляд у його світлі такого поняття, як «організація обліку», і пропонує доповнити
формулювання таким чином: облікова політика – сукупність принципів, методів і процедур,
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що використовуються підприємством при організації обліку його діяльності та для
складання звітності [3].
Таблиця 1
Підходи до трактування дефініції «облікова політика» [складено автором]
Джерело
Барановська Т.В.
[19]
Бутинець Ф.Ф.
[2]

Ловінська Л.Г.,
Стефанюк І.Б.
[6, с. 63]
Пушкар М.С.,
Щирба М.Т.
[7, с. 151]

Визначення
Облікова політика» – це певний порядок дій, спрямованих на збір, обробку та надання
необхідної інформації відповідним користувачам для реалізації власних інтересів у
сфері бухгалтерського обліку
Облікова політика – це не просто сукупність способів ведення обліку, обраних
відповідно до умов господарювання, а й вибір методики обліку, яка дає змогу
використовувати різні варіанти відображення фактів господарського життя.
Облікова політика суб’єкта господарювання – сукупність принципів, методів і
процедур, що використовуються суб’єктом господарювання для ведення поточного
обліку, складання та подання фінансової звітності в межах, визначених Законом
України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні», Національними
положеннями (стандартами) бухгалтерського обліку, іншими нормативними
документами, затвердженими Міністерством фінансів України та іншими органами
виконавчої влади після погодження з Міністерством фінансів
Облікова політика – конституція підприємства, яка передбачає права обов’язки
системи обліку з приводу формування інформаційних ресурсів для менеджерів

Рис. 1. Рівні застосування облікової політики та суб’єкти її формування

Але як видно, в закінченні формулювання поняття «облікова політика» як за
національним, так і за міжнародним стандартом бухгалтерського обліку, підкреслюється, що
мова йде винятково про принципи, методи і процедури, які використовуються
підприємством для складання та подання фінансової звітності, тобто, відсутня навіть згадка
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про бухгалтерський облік.
При розгляді досліджень вітчизняних науковців щодо формування теорії та
практики облікової політики в Україні видно, що окремі автори дають різні визначення, і
обмежується або повторенням визначення наведеного у вищезазначених нормативних
документах, або ж звуженням її до способів і процедур. Отже аналіз підходів до
трактування дефініції «облікова політика» свідчить про відсутність єдиної думки науковців
з цього приводу. Відповідно до розглянутих визначень облікову політику у загальному
визначенні складає сукупність методів, способів, принципів, методик, процедур та форм
бухгалтерського обліку.
Отже, на основі проаналізованих підходів до трактування облікової політики
вважаємо, що під даним поняттям слід розуміти сукупність способів і прийомів ведення
бухгалтерського обліку, обраних підприємством індивідуально з урахуванням місії, мети та
специфіки його діяльності для забезпечення необхідних результатів діяльності.
Облікова політика підприємства є важливим інструментом, завдяки якому існує
можливість оптимального поєднання державного регулювання і власної ініціативи
підприємства в питаннях організації та ведення бухгалтерського обліку. Рівні застосування
облікової політики та суб’єкти її формування наведено на рис. 1.
Формування облікової політики як на державному рівні так і на рівні підприємства
здійснюється під впливом багатьох чинників, що зумовлюють різні аспекти регламентації
облікової політики на кожному із представлених ієрархічних рівнів.
З вище переліченого видно: наскільки важливо правильно визначити облікову
політику підприємства. Однак при цьому слід враховувати також ряд факторів, які значно
впливають на вибір (табл. 2):
– організаційно-правова форма підприємства (товариство з обмеженою
відповідальністю, акціонерне товариство, державне підприємство тощо);
– галузева приналежність або вид діяльності (промисловість, будівництво, торгівля,
посередницька діяльність);
– обсяги діяльності, структура підприємства, середньооблікова чисельність;
– податкове поле діяльності підприємства (звільнення від різного виду податків,
ставки податків);
– ступінь свободи дії в умовах переходу до ринку (насамперед, мається на увазі
можливість самостійного прийняття рішень у питаннях ціноутворення, вибору партнера);
– стратегія фінансово-господарського розвитку (цілі та завдання економічного
розвитку підприємства на довгострокову перспективу, очікувані напрямки інвестицій,
тактичні підходи до вирішення перспективних завдань);
– наявність матеріальної бази (забезпеченість комп’ютерною технікою та іншими
засобами оргтехніки, програмно-методичне забезпечення тощо);
– система інформаційного забезпечення підприємства (за всіма необхідними для
ефективної діяльності підприємства напрямами);
– рівень кваліфікації бухгалтерських кадрів, економічної сміливості, ініціативності та
підприємливості керівників фірми;
– система матеріальної зацікавленості в ефективності роботи підприємства та
матеріальної відповідальності за виконуваний коло обов’язків.
Варто відзначити, що на міжнародному,міждержавному та державному рівнях
встановлюються загальні правила бухгалтерського обліку, які повинні оптимально
поєднувати державну регламентацію із засадами ринкової економіки. У масштабах галузі ці
правила уточнюються. Докладна розробка правил і визначення механізму їх реалізації мають
здійснюватися на підприємстві. Варто відмітити, облікова політика підприємства, що
розробляється власником має узгоджуватися із вимогами нормативно-правових актів перших
чотирьох рівнів та не суперечити їхнім вимогам. Це означає, що ступінь свободи
підприємства у формуванні облікової політики обмежений державою у прийнятих законах,
положеннях, постановах та інших нормативних документах, в яких є допустимі варіанти
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альтернативних рішень здійснення облікових процедур [20; 21]. Кожен рівень облікової
політики передбачає наявність нормативно-правового забезпечення, спрямованого на
регламентацію різних аспектів облікової політики.
Таблиця 2
Вплив чинників на формування облікової політики [складено автором]
Рівень облікової політики
Міжнародна та міждержавна облікова
політика

Державна та галузева облікова
політика

Облікова політика підприємства

Чинники формування облікової політики
– глобалізаційні процеси;
– розвиток мережевих технологій;
– транс націоналізація бізнесу
– загальноекономічна ситуація в державі;
– рівень розвитку ринкових відносин;
– ступінь демократизації суспільства;
– податкова політика;
– національні особливості;
– рівень інтеграції економіки у міжнародне та європейське
співтовариство;
– юридичне середовище;
– ступінь взаємодії міжнародних та національних стандартів обліку і
звітності
– форма власності та організаційно-правова форма підприємства;
– вид діяльності;
– організаційна структура управління та наявність структурних
підрозділів;
– кількість господарських операцій, обсяги діяльності, обсяг
продажу, чисельність персоналу, наявність відокремлених
підрозділів, дочірніх підприємств тощо;
– особливості оподаткування виду діяльності;
– поточна та довгострокова місія підприємництва;
– ступінь матеріально-технічного оснащення (комп’ютерна техніка,
програмне забезпечення);
– рівень кваліфікації кадрів;
– технологічні особливості виробництва (промислові підприємства),
особливості організації постачання та збуту;
– системи та форми розрахунків з контрагентами;
– взаємини з фінансовими структурами;
– система звітності перед власниками, а також іншими
користувачами фінансової інформації;
– стан законодавства України та перспективи його зміни

Таким чином, поняття «облікова політика» має бути переглянуто на законодавчому
рівні та повинно включати наступні аспекти:
– визначати необхідність використання облікової політики не лише при складанні та
поданні фінансової звітності, а й при веденні бухгалтерського обліку;
– містити складові облікової політики, що встановлені (або мають бути встановлені)
чинним законодавством;
– враховувати направленість облікової політики на задоволення інформаційних
потреб не тільки зовнішніх користувачів, а й внутрішніх, тобто обґрунтовувати
управлінський характер облікової політики.
З’ясовано, що розробка облікової політики є важливим етапом в господарській
діяльності підприємства і повинна базуватися на серйозному аналізі великої кількості
нормативних документів у галузі регулювання бухгалтерського обліку та оподаткування,
постійному
моніторингу
їх змін,
доскональному знанні особливостей діяльності
підприємства, функцій структурних підрозділів та їх взаємодії, знанні поточних
економічних позицій підприємства і перспектив його подальшого розвитку.
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THE CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY MANAGEMENT AT HEI:
WHAT STRATEGY TO CHOOSE?
The article is devoted to research the crucial issues of the corporate responsibility concept implementation into
the system of strategic vision of the higher institutions. The generalization of the corporate responsibility concepts was
given and the classifications of the strategies for the implementation of the corporate social policy were offered.
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Organizations around the world and their stakeholders, are becoming increasingly aware of
the benefits of socially responsible behavior. The aim of social responsibility is to reform the
activity of the company in a way that is ethical. This means that social, environmental impact and
320

human rights aspects must be taken into account. An organization's performance in relation to the
society in which it operates and to its impact on the environment has become a critical part of
measuring its overall performance and its ability to continue operating effectively. This is, in part, a
reflection of the growing recognition of the need for ensuring healthy ecosystems, social equity and
effective organizational development. In the long run, all organizations’ activities depend on the
health of the world’s ecosystems. Organizations became the subjects of big scrutiny by their various
stakeholders, including customers or consumers, workers and their trade unions, members of the
community, non-governmental organizations, students, financiers, donors, investors, companies and
others.
International Standard ISO 26000 provides guidance on the underlying principles of social
responsibility; the core subjects and issues pertained to social responsibility and to integration of
socially responsible behavior into existing organizational strategies, systems, practices and
processes [1, p. 5-6].
Archie B. Carroll is known as one of the leading researchers on the development of
corporate social responsibility (CSR) as activity and his approach [2, p.268-295] had changed the
vision of many managers. The concept of CSR has a long and varied history, we summarized the
basic definitions of CSR that were provided by different authors at various times. Our
generalizations are presented in table 1. In given research we will use the definition of Standard ISO
26000.
Table 1
Approaches to the definition of "Corporate Social Responsibility" (CSR), generalization is
based on papers [1,2,3,4,5,6]
Year

The explanation of the term "CSR"

2006

CSR refers to the obligations of businessmen to pursue those policies, to make those
decisions, or to follow those lines of action which are desirable in terms of the
objectives and values of our society
CSR – are economic, legal, ethical, and discretionary expectations that society has of
organizations at a given point in time
CSR is the continuing commitment by business to contribute to economic development
while improving the quality of life of the workforce and their families as well as of the
community and society at large.
CSR is the responsibility of enterprises for their impacts on society and outlines what
an enterprise should do to meet that responsibility.
CSR - this is a responsible attitude of any company to its product or service, to
customers, employees, partners; active social position of the company that is in
harmonious coexistence, interaction and permanent dialogue with the community,
participation in solving the most crucial social problems.
CSR - a concept involving social and environmental trends in business activities on a
voluntary basis and cooperation between all stakeholders (groups of influence).

2007

CSR - is a voluntary initiative of business circles concerning the activity that exceeds a
simple request compliance with the letter of the law.

1953
1979
1990
2001
2006

2010

CSR - responsibility of an organization for the impacts of its decisions and activities
on society and the environment, through transparent and ethical behavior, that
contributes to sustainable development, including health and the welfare of society;
takes into account the expectations of stakeholders ; is in compliance with applicable
law and consistent with international norms of behavior; and integrated throughout the
organization and practiced in its relationships

Author or approach /
source
Bowen H. [3]
Carroll A. [2]
World Business
Council for Sustainable
Development[4]
European
Commission [5]
Socially Responsible
Business Forum
(Ukraine) [6]
European
Alliance for Corporate
Social Responsibility[6]
Resolution of the
International Labour
Organization [6]
ISO 26000: 2010
«Guidance on social
responsibility» [1]

In today's world university is an "engine" of regional development [7]. Today universities
are called to be the main resource centre for state and society, executing their social function. In
carrying out its obligations to the community as one of the most powerful social institutions, they
must not only go deep into science and teaching, but also promote ethical corporate social
behaviour.
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In addressing its social responsibility an organization should clarify three relationships: 1)
between the organization and society; 2) between the organization and its stakeholders and 3)
between the stakeholders and society.
According to approach of E. Freeman, we construct the scheme of relations between the key
stakeholders at any HEI (as it’s presented at Fig.1)

Students

Finance
Institutions

State

International
organiz.

Staff,
Lecturers

HEI
Society

Prospective
students
Other
HEI

Employers

Suppliers

Figure 1. Stakeholders for higher education institutions
(key groups of interviewees are marked by hatch)

1
Degree of
satisfaction
of the
economic
needs of the
company

Economic
egoism strategy

Balanced
development

0,5

Strategy of
philanthropist

Strategic
drift

0

0,5

1
Degree of satisfaction
of the social needs of
stakeholders

Figure 2. The alternative strategies of CSR policy implementation
(offered as framework for a strategy development)
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As the balanced development is based on satisfaction of all the needs of key stakeholders,
we believe that increasing the degree of satisfaction of their social needs impacts positively on
economic benefits growth for an organization. But there are other options for solutions that can be
represented in the form of four alternative strategies chosen by an organization during the
implementation of CSR policy (see fig.2).
As main aspects of strategy characteristics we choose to use the degree of satisfaction of the
economic needs of an organization and the degree of satisfaction of the social needs of stakeholders.
The degree of satisfaction is determined by surveys and is in a diapason of values [0;1]. For
example, 1 – fully satisfied and 0 – fully unsatisfied. For the survey the list of questions is formed
and it let us to reveal the main problems in CSR policy and to identify the current and desired
strategic position of an organization. Moreover, every stakeholder has its weight coefficient among
other stakeholders, that means, e.g. if staff has a satisfaction at 70% and has a weight at 0,3 then
degree of satisfaction of social needs for this particular stakeholder is 0,7 х 0,3 = 0,21.
This tool is useable at any level - for the stakeholders mapping, for different policies
evaluation inside of an organization and for the benchmarking among different organizations.
For universities we offer replace the satisfaction of economic interests by the degree of
implementation of the educational component. In this case, all strategies remain but the strategy of
economic egoism becomes a focus strategy on educational services. This strategy suggests that in
their activities the university does not take into account the social needs of stakeholders and focuses
on educational services promotion only.
We consider the strategy of balanced development as the most attractive and perspective for
the HEI as it corresponds to the best fit to social needs of stakeholders and internal interests of HEI
to expand with the educational services promotion. By improving the satisfaction of the key
stakeholders HEI acquires competitive advantages as a result of long-term investments into social
needs.
Actually it is difficult to distinguish the social and economic purposes of HEI from each
other because of the functions that HEI must carry out. But still some of the aspects of educational
and learning support may be ignored by TOP-executives at HEI. To understand it the survey was
carried out at Sumy State University. As a result of interviewing the students and lecturers it was
revealed that in spite of a lot of social programs launched, and existing advantages and additional
opportunities for the students, there is the problem of adaptation of entrants to the reality of
University life. Actually most of them are lost in a flow of information and do not realize all the
possibilities for the personal growth that offered at Sumy State University.
To fill the gap between entrants and home department – department that is in charge of their
educational program – we offered to implement the program "Confident entrant". The
implementation of which will increase the level of involvement of students in various activities both
within the university and beyond it, and as a result will increase their satisfaction as stakeholders.
Summing up we should mention that Universities are actually pioneers at sphere of social
corporate responsibility, but CSR rules and politics are often informal, hidden in a shadow of the
formal structure of the duties and responsibilities.
The important aspect of the performance valuation of HEI is ranking, provided by Ministry
of Education and Science of Ukraine, or "Compass" Ranking of Ukrainian Universities, or
Webometrics ranking and so on. We are sure that balanced development strategy according to CSR
policy will allow increasing the general performance of HEI.
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Keywords: state budget expenditures, government funding, government support, value added tax, financial
policy, financial resources.

Despite some positive trends in the development of agriculture of Ukraine, one of its main
problems is the lack of funding from the state. The main argument in favor of state regulation in a
market economy is the failure of the market economy regularly provide efficient resource allocation
or income distribution, adopted in terms of social justice. [1, p.263]
Domestic scholars such as V.M. Aleksiychuk, Grib K.A., Hutz E.E., Demyanenko M.,
Sabluk P.T., Stetsyuk P.A., Skupy’j V.M. Komarov and .In.,., Kisil M.I., Luzan Y.A., M.I. Malik,
Shpykulyak A.G., Hryvkivska A., B. Paskhaver constantly highlight the problematic issues of
public policy financial support of the agricultural sector economy based on a thorough analysis of
domestic and international experience support farms.
The purpose of the study is to identify the according financial policy action for financial
providing agricultural production for basic analysis of indicators of its financial and economic
development, and identifying key targets for economic growth of the industry.
In Ukraine, the agricultural sector (agriculture, food and processing industry) has a
significant impact on the economy. It generates 17 percent of gross domestic product and about 60
percent of the population consumption fund. In addition, the agricultural sector is one of the main
budget-forming sectors of the national economy, whose share in the consolidated budget of Ukraine
is 8.9 percent and is the second largest economic sectors in the commodity export structure [2, p.4]
Despite some positive trends in the development of agriculture of Ukraine, one of its main
problems is the continuous decline in public funding. State support for agriculture should be aimed
at the overall development of agricultural production based on socio-economic indicators: salary
increase, employment in rural areas and investment attractiveness of the industry on the one hand
with another increase revenues to local budgets to create favorable social conditions of rural
residents and improve welfare.
The effectiveness of the strategy of the state policy of financial support to the agricultural
sector is characterized by a level of financial performance and financial condition of the company,
defined by a set of financial and economic indicators (Table 1).
The main directions of the state policy of financial security of agriculture production by the
Law of Ukraine "On State Support of Agriculture of Ukraine", the Law of Ukraine "On the State
Budget of Ukraine for the current year," the state target program of development of Ukrainian
village till 2015 ", State Target Program sustainable Rural Development for the period until 2020,
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the concept of comprehensive state reform program and agricultural development of Ukraine
program "Agrarian reform in action" and others.
Table 1
General characteristics and results of agricultural enterprises in Ukraine in 2010-2014*
2010

2011

Years
2012

2013

2014

Number of companies

42229,0

42595,0

42307,0

45910,0

42949,0

The average number of workers employed in agrarian
production entities

590198,0

582106,0

558566,0

552192,0

503387,0

28,0
21058,7
19362,7

27,6
21107,4
19372,2

26,3
21232,5
19509,0

25,5
21631,9
19928,0

24,0
21009,6
19516,4

81165,2

104082,8

132206,1

133427,9

183529,7

3854,2
78596,9
3732,3

4931,1
100681,2
4769,9

6226,6
128452,6
6049,8

6168,1
128684,8
5948,8

8735,5
175828,6
8369,0

Gain on disposal of agrarian products and services,
mln.
- per 1 ha UAH.
The level of profitability agrarian activity, %
Funds received state support - total, mln. UAH.

14177,6

21833,3

22683,3

14294,1

38289,1

673,2
21,2

1034,4
26,5

1068,3
20,7

660,8
12,0

1822,5
26,4

4608,1

4327,9

6974,1

7874,0

16078,2

- Including from budget subsidies

1316,0

729,3

742,0

381,9

228,7

- The VAT
- To support crop production
- For livestock development
The cost of agricultural production, mln. UAH., Incl.:

3292,1
1790,2
1501,9
75009,6

3598,6
2780,5
818,1
99265,9

6232,1
4321,4
1910,7
123739,3

7096,1
4519,2
2576,9
127190,3

15849,5
13009,7
2839,8
154313,5

- Labor costs, mln. UAH.

6806,8

9028,9

11610,4

9719,4

11044,1

- In % of total costs

9,1

9,1

9,4

7,6

7,2

- Deductions for soc. measures mln. UAH.
- In % of total costs
- Depreciation, mln. UAH.

2434,5
3,2
3963,1

3048,9
3,1
4845,7

4253,9
3,4
6523,0

3565,2
2,8
6971,7

4149,4
2,7
8308,7

- In % of total costs

5,3

4,9

5,3

5,5

5,4

- Rent for land shares, mln. UAH.

5259,5

6367,4

9758,5

11292,7

12784,5

- In % of total costs
- Rent for property shares, mln. UAH.

7,0

6,4

7,9

8,9

8,3

75,8

68,4

59,6

68,4

103,4

- In % of total costs

0,1

0,1

0,0

0,1

0,1

The rent for 1 ha UAH.

253,4

304,9

462,4

525,2

613,4

Wages per 1 hectare, USD.

323,2

427,8

546,8

449,3

525,7

Social contributions 1 hectare, USD.

115,6

144,4

200,3

164,8

197,5

Depreciation on 1 hectare, USD.

188,2

229,6

307,2

322,3

395,5

Indexes

- per 1 ha
Area agrarian lands - total, ha
-including rented
Net income (revenue) from sales agrarian products
and services, mln.
- per 1 ha UAH.
- Including agrarian products, mln.
- per 1 ha UAH.

State support for 1 ha UAH.

218,8
205,0
328,5
364,0
765,3
- The VAT, UAH.
156,3
170,5
293,5
328,0
754,4
* Table is calculated based on the statistical bulletin "Basic economic indicators of agricultural production in
the agricultural enterprises for 2010-2014 year"

Let us analyze the composition of government expenditure aimed at funding the
development of agriculture of Ukraine during recent years (Table 2).
The total amount of expenditure over the period decreased by 352.8 million. UAH (or
6.13%). Regarding the structure of expenditures, the largest share in the total in 2013 with spending
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on training, retraining and workforce - 54.2%, the share of this area has increased by 14.66%, while
- at 45.44%. For this area provides for funding training for agriculture universities I-II and III-IV
accreditation level, institutions of postgraduate education and training of workers.
Another important component is government support for the livestock industry - 13,83% of
the total expenditure in 2013. It should be noted that funding for the development of livestock in
2011 had the largest share in the structure of spending on agriculture - 37.8%. Now there is a
significant cost reduction in this area - at 36.27% (75.12 million UAH) compared to 2009, which
may adversely affect the livestock industry.
Table 2
Dynamics of financing costs Ministry of Agriculture through the General Fund of the State
Budget of Ukraine in 2011-2013, thousand. UAH
Codes
2800000

2801000
2801010
2801050
2801080
2801100
2801180
2801200
2801310
2801470
2802000
2802010
2802020
2802030
2803000
2803010
2803030
2804000
2804010
2804020
2804030
2804070
2807000
2807010

Expenditures by
program classification
Total
in support of agricultural enterprises, total
of them major support programs
Apparatus Ministry of Agriculture, including
General management and management of APC
The research and applied scientific research and development, works for the
state target programs and public order in the field of agriculture, training of
scientific personnel
Training for agriculture universities I-II levels of accreditation,
methodological support of educational institutions
Training for agriculture universities III-IV level of accreditation,
methodological support of educational institutions
Financial support measures in agriculture, including
Measures to combat pests and diseases SG plants, preventing the spread of
infectious animal diseases
Organization regulation of institutions in the system of agriculture and
support of the Agrarian Fund
Financial support Ukrainian Laboratory of Quality Safety of Agricultural
Products
The State Veterinary and Phytosanitary Service of Ukraine, including
Leadership and Management in Veterinary Medicine and Phytosanitary
Service of Ukraine
Disease control measures and participation in OIE
Organization regulation of institutions in the system of the State Veterinary
and Phytosanitary Service
The State Agency of Land Resources of Ukraine, including
Leadership and management in the field of land resources
Land reform
The State Agency of Ukraine fisheries, including
Leadership and Management in Fisheries
The organization and activities of fisheries and fish reproduction complexes
Applied scientific and technical developments, works for the state target
programs and state order in fisheries
Selection fisheries and reproduction of aquatic biological resources in inland
waters and the Black Sea
State Agricultural Inspection of Ukraine, including
Implementation of state control in the field of agriculture of Ukraine

2011

2012

2013

5571686,4
1792763,4
1677616,5
3477355,3
35069,8

5865009,1
1128932,9
966083,1
3157666,4
38535,6

5218908,0
187992,0
717779
2314230,0
39757,8

13011,7

136512,3

107122,8

698943,0

811992,8

843101,8

709840,7

1083200,8

779378,2

327274,2

822376,6

71777,9

902,5

34000,0

25500

10821,2

25972,0

24339,1

-

10000,0

6054,5

973223,8

1255349,4

1302236,5

123738,0

287586,4

297058,5

102679,3

108769,8

103214,1

645624,1

858845,64

901813,9

383639,3
368220,4
12010,7
189077,2
7149,4
118375,4

898706,4
780242,9
95932,0
252831,1
91644,4
58197,7

1105195,6
606994,8
476577,1
213131,1
104980,6
44972,1

3542,0

3556,2

2372,5

6600,0

54080,0

8800,0

221116,6
4730,2

300455,8
293148,0

185244,6
180245,8

The current practice of direct public funding of agriculture of Ukraine did not ensure
effective and efficient use of financial resources. Using these funds were in violation of certain
requirements of the current legislation, no clear criteria for determining the allocation of funds, and
most were not worked out a clear strategy for development of the agricultural sector.
Unfortunately, Ukraine is rapidly losing market of genetic resources (seeds-varietal crop and
livestock breeds). By purely Ukrainian cultures such as corn, sunflower, sugar beet, potatoes,
vegetables and melons in Ukraine has already registered more than 50% of foreign species
selection.
Cancelled funding a number of important programs to support the agricultural sector,
including: scientific developments in standardization and certification of agricultural products, state
support of agricultural service cooperatives, funding for protection, reproduction and improvement
of soil fertility, budgetary livestock subsidies and state support of crop production State support for
agricultural advisory services program of partial compensation of sophisticated agricultural
machinery of domestic production and procurement of breeding heifers and cows, domestic
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equipment for agriculture, followed by the implementation of an agricultural enterprise under
financial leasing. (tab.3)
Not Effective proved and the State Program of development of domestic machinery for
agriculture, which led to the fact that the domestic market for almost 80% of sales accounted for by
technical means foreign production, while the existing machine-tractor fleet by nearly 70% needs to
be changed.
Table 3
Dynamics of financing costs Ministry of Agriculture through a special fund of the State
Budget of Ukraine in 2011-2013, thousand UAH
Codes
2801180
2801250
2801350
2801460
2801490
2801540
2801560
2803600

Expenditures by
program classification
Financial support measures in agriculture
Agrarian Fund expenses associated with a set of
measures for the storage, transportation, processing and
export of objects of state price regulation of state
intervention fund
State support of hop, laying young orchards, vineyards
and berries and supervision of
Providing loans to farmers
Financial support measures in agriculture on financial
leasing
State support for the livestock industry
The formation of public intervention fund Agrarian
Fund, as well as procurement of material and technical
resources for SH Manufacturers
Titling the right to private ownership of land in rural
areas
TOTAL
including in support of agricultural enterprises

2011

2012

2013

0,0

1 577,6

5 000,0

413 454,9

284 820,3

500 000,0

655 000

746 777,5

100 000,0

28 000,0

27 800,0

27 900,0

85 000,0

25 000,0

8 842,5

621 288,9

564 568,7

650 000,0

5 888 098,4

5 974 559,9

7 200 000,0

0,0

0,0

106 005,6

7 609 730,6
7 194 039,3

7 601 514,1
7 315 283,8

8 597 748,1
7 991 742,5

In 2015 the program was canceled public funding laying on young orchards, vineyards and
berries and supervising them.
The most effective today is a form of indirect state support of agricultural producers on the
basis of a special VAT regime, which allows you to leave it at the disposal on productive activities.
Experts estimate the total amount of the state support in 2014 exceeded 16 bln. UAH, which on
average is 754 USD. 1 ha. However, with the decrease in the tax burden in agriculture, investment
(public benefits) is not accompanied by the modernization of existing facilities and increased focus
on exports.
The most influential negative factor in the current situation is the lack of state policy of
agriculture and support domestic producers, without providing interaction of all participants in the
state, scientific and industrial sectors of agriculture, which led to the adoption of inefficient
management decisions and ineffectiveness of such support and not promoted as effective
development of the industry, and solving social problems of rural areas.
State support of the village in Ukraine due not only common features of agricultural
production, and the fact that the conducted reformation, change of ownership, the creation of new
legal forms of enterprises transition to market principles of management, etc., caused a number of
social and demographic reforms in agriculture that began after Ukraine gained independence
implemented inconsistently, did not have the character of consistency and comprehensiveness [2, p.
6].
State financial policy should direct participants in financial relations to implement political,
social and economic targets, defining goals and ways to achieve it. The state should play a key role
in the innovation process and address its effects on the financial support of research and
development and act big, and sometimes the main investor in the new knowledge and technology.
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DEVELOPMENT OF TOURISTIC SPHERE IN UKRAINE
Based on the research we have identified factors that influence the development of tourism as industry.
Effective development of tourism will improve the international image of Ukraine, which will increase international
tourist flows, increase the volumes of export earnings, and it will affect the income of the country as a whole and
contribute to the socio-economic development of Ukraine.
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The tourism industry is a large sector of economy in Ukraine, consisting the groups of
branches and businesses, the function of which is to meet the diverse demand for different types of
recreation and entertainment.
The world has long been recognized as high performance for tourism development. Indeed,
tourism can provide a significant contribution to the state's economy, promote employment, and
introduce visitors to cultural and historical heritage of peoples.
Tourism is a field of activity and independent economic activity. In the first way it is a
branch of economic activity, and in the second it is a cross-industry complex. Tourism as a field of
activity associated with the provision of travel services and customer satisfaction tourism market
and is one of the branches of the national economy.
Tourism is the only industry that brings satisfaction from his wealth. The word “tourism” is
associated in the population with a pleasant place I visited in the past and that you want to visit in
the future. Tourism as a form of recreation related travel outside the residence, recreation, during
which rehabilitation combined with educational, sporting, cultural and entertainment purposes.
Tourism is a multifaceted phenomenon, which combines economic, social, cultural and
environmental aspects is virtually inexhaustible potential for continued growth , characterized by
high growth rates and not only brings high profits , but also has the least negative impact on the
environment. This sector of the world economy, stimulating 30 - 50 other sectors, accelerates the
economic development of regions and countries and raises living standards.
The contribution of tourism to the economic well-being depends on the quality and diversity
of tourist resources of the country, the level of tourism infrastructure, presence of horizontal and
vertical economic relations, the efficiency of private - public partnership, support tourism sector at
all levels of government.
The tourism industry is a cross-sectoral economic complex that specializes in creating
tourism products that can satisfy the needs of the population in the leisure time in travel, recreation
and health through the production and sale of goods and services tourist destination. With its
positive and significant impact on the economy of the state, region, area, it has an industrial form,
promotes the flow of foreign currency to the state treasury, infrastructure and promotes the growth
of living standards of the local population, creating new jobs, is the domain of market mechanisms,
source of funds and state local budgets, which gives people the opportunity not only to learn from
each other's lives, but also to compare different economic systems, characterized by high efficiency
and fast return on investment, promotes employment, development of market relations, international
cooperation and the involvement of citizens in the knowledge of many natural and historical and
cultural heritage of the land, the preservation of the ecological balance, allowing content to fill
leisure travelers and tourists buy them new intellectual knowledge.
The positive impact of the tourism industry on economy of our country requires managing
investments in the tourism industry. Investing in tourism is a system of principles, criteria,
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relationships governing the direction of capital investments in the development of tourism in the
country, region, firm. By the selection criteria that influence the decision on investment of
enterprises, which make up the infrastructure of tourist market include the following: the value of
investments due to the financial capacity of tourism enterprises, profitability, investment horizon,
internal and external factors impact on the tourism business and industry; applicable regulations, tax
system, the level of development of market infrastructure, political stability, inflation, the real
purchasing power of the population, demand for travel services, tourist products, offer tourism
services, tourism products, the level of employment; intangible assets tourism companies,
investment risks and other criteria influence.
Efficiency of tourism development provides active investments, stimulating investment
process and the creation of favorable conditions for investment in the development of tourism and
recreation sector. As shown by studies, the rapid development of tourism in the Carpathian region
has led to a positive impact on additional investment for its development. Investments are all types
of property and intellectual property, invested in business and other activities, resulting in a profit
(income) and achieving the social impact. The main sources of investment in the tourism industry
include: external and internal sources of investment, both physical and legal persons. In the current
economic situation in Ukraine a major source of investment in the tourism industry has its own
business income, thereby increasing its autonomy in terms of production - financial performance
and enables more efficient use of their facilities. The main purpose of investments is gaining the
profit.
Effective functioning of touristic sphere is impossible without successful resolution of
quality problems. Providing quality services of touristic objects helps to increase their sales,
increase prestige. Consumption of services improved quality and greater consumer value reduces
operating costs and provides customers better meet their requirements.
Insufficient to solve the problem of quality management services of management is
extremely important for tourism Ukraine now. Any product is a carrier of various specific
properties that reflect its usefulness and meet specific needs and requirements. The usefulness of the
product reflects its use value, which in turn must be evaluated, that is to be determined quality.
It should be noted that the definition of the International Organization for Standardization,
quality is a combination of properties and characteristics of the product, which gives it the ability to
meet the needs caused by or provided. Some authors consider the category of “quality” in different
ways. K. Ishikawa believed that quality is a property that really satisfies customers. V.Shuhart
quality by considering two aspects: the physical characteristics of the objective and subjective
evaluation (how good thing). According to ISO 9000 - 2001 “Quality is the extent to which their
own set of characteristics fulfills requirements” [1; 2].
An analysis in accordance with the state standard of Ukraine: quality as an economic
category of products reflects a set of properties that determine the extent of its suitability to meet
human needs according to his purpose. We discussed the concept of product quality and service
quality.
The quality of goods (services) “is seen as a complex product of labor characteristics that
determine its usefulness (especially for the consumer)”.
Quality of Service is a set of service characteristics in relation to its ability meet established
and stipulated requirements.
In the tourism sector the quality of the tourism product is considered as its ability to meet the
specific needs of prospective customers. Quality provides comfort and convenience of
accommodation, food and motor maintenance, high level of service, availability of a wide range of
support and specialized services to meet the diverse needs of customers. Requirements that met
quality may include functional requirements, the use, reliability, safety, environmental, and
economic and aesthetic requirements.
It should be noted that the management of service quality – a set of interrelated resources
(personnel, equipment, methodology, technology) and activity, which converts the input elements
on the weekends. The essence of the process of quality management is to develop and implement
330

management decisions under these decisions, administrative actions on processes that affect the
quality of services.
According to some scientists, the better quality of the tourist sphere the wider its social base,
the greater its impact on economic stability, the higher consciousness of the people and culture,
including the culture of life, behavior and consumption. The final product of consumption of tourist
services is the new quality: health and lifestyle measure of knowledge and awareness, the cultural
level of people.
We investigated the mechanism of quality management services as a way of organizing
activities of touristic object with his characteristic relationships between actors provide services as
well as manufacturers of services and their consumers, forms and methods of influence on the
production and sale of services, organizational structure and governance conditions encourage
people to work. This set of interactions between entities in order to create the most favorable
conditions and incentives to improve the efficiency of touristic object, ensure that the needs and
expectations of consumers. The mechanism of quality control services based on the formulation of
management decisions and implementing complex administrative actions for planning,
implementing and providing high quality services.
The mechanism of quality control services, as shown by analysis includes the following
elements:
- measures in policy-making capacity;
- formation of system of quality;
- documentation of methodologies to assess the quality of the established requirements for all
processes (marketing, service design , service , etc.);
- the problem of an information system with full data range of services (routes, facilities,
institutions, natural and recreational resources, historic and cultural monuments, transport
and other services with prices) as well as in information portals the internet will reach into
new markets of consumers, including foreign ones.
To address the management of service quality rural tourism are important standards of
customer service – a set of binding rules of customer service that is set to guarantee the quality of
all the transactions. According to the standard ISO quality management is the overall management
functions that determine the policy, objectives and responsibilities of quality through such means as
planning, operational management , quality assurance and quality improvement within the quality
system. The standard ISO 9000-2000 formulated two definitions of quality management: quality
management (quality management) – coordinated activity which consists in directing and
controlling of the quality, quality management (quality control) - component, focused on the
requirements for quality [3, p.146].
The study of scientific concepts tourism we formulated six approaches to the interpretation
of the term “quality” in services:
1. Abstract. Quality – is the inherent advantage of an intrinsic property of an object that can
not measure it, you can only understand.
2. Matching the expectations of consumers. The service must meet the requirements and
expectations of customers. In this case, the quality is interpreted as “compliance purposes” .
3. Compliance with specifications. Services purchased by the buyer shall meet the technical
specifications (legislative, regulatory and technical requirements) and the characteristics of the
services of the best analogues.
4. No errors. As sales service means satisfying the specifications concerning the
manufacturing process (compliance of production processes) – solves the problem of reducing
losses.
5. Value for money. Quality related to price. In most cases, improve service quality leads to
an increase in “cost of enterprise and service prices” .
6. Exceeding expectations. The service can be provided efficiently if each subsequent
experience of service is better than the previous one.
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Quality of Service farmsteads as part of rural tourism consists of three components: quality
of development - the extent to which services the needs of the market, the quality of conformity production readiness of the company to provide services according to specifications, the quality of
the production - the degree of correctness (no defects).
Quality of Service of touristic objects is considered on the basis of five categories:
- internal quality (invisible to the consumer) is as an organization of service, maintenance of
equipment;
- material quality (visible to the consumer) – in interior designs, furniture quality technical
equipment, utensils, linens ;
- intangible quality (visible to the consumer) is presented as a general comfort level, music,
authenticity advertising;
- psychological quality (visible to the consumer ) is characterized by hospitality, courtesy,
friendliness of staff;
- length of service ( visible to the consumer ) includes waiting time, efficiency and speed of
service .
The quality management system has the following specific functions: strategic, tactical and
operational management , decision making, control actions, analysis and accounting, information
and control , and special shared by all levels of life cycle services, management of scientific and
technological , industrial, economic and social factors and conditions. Based on these features we
distinguish the components of service quality (Table 1).
Table 1
The components of quality of touristic service
Component
Social
Technical
Legal
Economic
Functional
Ethical
Ecological

Nature of the components
Compliance service level human welfare, national, regional traditions and
characteristics, culture and professional staff farmsteads
Provision of adequate logistics in the provision of services, implementation of the
principles of complexity, timeliness, the introduction of mechanization and automation
Compliance services applicable law, technical standards, technology services and
performance, learning and satisfaction of consumers
Service must have a beneficial effect for consumers ( to meet their needs, expectations)
and for objects of tourism( profit )
Quality of Service
The quality from the perspective of consumers, experts, public image, acquired
experience and opinion
Security services for the rights and protection of environment

So to solve the problem of quality of touristic service we should: firstly – define criteria of
quality of service; second – to find out the mechanism of quality control services; thirdly – to
develop phases prediction strategy to improve the quality of tourism products; and last – to
formulate the main directions in the organization and delivery of quality tourist services.
Effective delivery of quality services in tourism increases touristic movement, will increase
the prestige of tourism in our country.
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CHALLENGES AND OPPORTUNITIES FOR INTERNATIONAL TOURISM
DEVELOPMENT IN THE CONTEXT OF SUSTAINABILITY
The paper is dedicated to the determination of the nature of tourism and its role in the sustainable development
of the world economy. The basic elements of the successful tourism development at the regional and national levels are
considered by author. The key challenges facing the tourism industry all over the world are defined.
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Tourism has become one of the most remarkable socio-economic phenomena of nowadays.
It has already proved to be a very effective tool for engaging the existing tourist destinations in the
tourism development in the most economically advanced countries, but it has failed to deliver the
promised pro-development changes in many developing countries, including Ukraine.
According to the official data, international tourist arrivals hit a record 1133 million all over
the world in 2014, up from 1087 million in the previous year. Demand continued to be powerful in
most source markets, despite constant geopolitical and economic challenges in some parts of the
world (See Table 1).
Table 1
International Tourist Arrivals in the World, 1990-2014 [6]
UNWTO Regions
Europe
Asia and the Pacific
Americas
Africa
Middle East
World

1990
261,5
55,8
92,8
14,7
9,6
435

International Tourist Arrivals (million)
1995
2000
2005
2010
2013
304,7 386,4 453,0 488,9 566,4
82,1
110,3 154,0 205,4 249,8
109,1 128,2 133,3 150,1 167,5
18,7
26,2
34,8
49,5
54,4
12,7
22,4
33,7
54,7
48,4
527
674
809
949
1087

2014
581,8
263,3
181,0
55,7
51,0
1133

Market share
(%)
51,4
23,2
16,0
4,9
4,5
100

Change (%)
2014 / 2013
2,7
5,4
8,0
2,4
5,4
4,3

Table 1 illustrates that Europe (+2,7 %) led growth in absolute terms, welcoming 15 million
more international tourists in 2014 to reach a total 581,8 million arrivals. At the same time, the
Americas recorded the fastest relative growth among the existing UNWTO regions with an 8,0 %
increase in international arrivals to reach 181,0 million in 2014. Asia and Pacific saw an increase of
5 %, equivalent to 14 million more tourists, taking the regional total to 263,3 million arrivals of
overnight visitors. At last, international tourism in the Middle East (+5 %) rebounded after two
years of decline, posting favorable results in most tourist destinations.
Despite the growing significance of tourism, there is no single definition of this term
because of its multidisciplinary nature. Hence, modern tourism can be defined from different points
of view (See Figure 1).
Figure 2 illustrates that the definition of tourism can be classified on the basis of its content,
related to several categories. The first one focuses on the economic aspect of tourism. In contrast to
the previous definition, the technical one provides the necessary instruments for particular
statistical, legislative and industrial purposes. “As tourism is a data-intensive industry, statistics thus
become very important. In general, this definition only included international tourists, while
“visitors” today include both international and domestic ones” [3]. Considering the third type of
definition of the term “tourism”, it should be noted that it cannot help us to decide what kind of
phenomenon should or should not be regarded as “tourism” nowadays.
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“Tourism has proven to be a surprisingly strong and resilient economic activity and a
fundamental contributor to the economic recovery by generating billions of dollars in exports and
creating millions of jobs. This has been true for destinations all around the world, but particularly
for Europe, as the region struggles to consolidate its way out of one of the worst economic periods
in its history,” said Taleb Rifai, UNWTO Secretary-General, opening the Spain Global Tourism
Forum in Madrid [4].

Economic
definition

Tourism is an important industry, which involves a wide cross
section of component activities including the provision of
transportation, accommodation, recreation, food, and related
services.

Technical
definition

The definition of tourism is proposed by the United Nations in
1963, in which, a “visitor” is a person who visited a certain
country for any reason other than taking up a remunerated job
from within the country visited.

Holistic
definition

Tourism is the sum of the phenomena and relationships arising
from the travel and stay of non-residents. This definition seems
to embrace all the essence of tourism.
Figure 2. Defining Tourism from Different Perspectives [3]

In this regard it should be emphasized that “in the 21st century tourism generates wealth and
can play a significant role in the achievement of the United Nations Millennium Development
Goals, especially, eradication of poverty, gender equality, environmental sustainability and global
partnerships for development” [5].
Within the present study we understand that the following five “A” elements represent the
essential requirement for successful tourism development (See Table 2).
Table 2
The Basic Elements of the Successful Tourism Development within a Destination [1]
Key elements
Attraction

Accessibility
Accommodation
Amenities
Awareness

Explanation
A tourist attraction is a place of interest that tourists visit, typically for its inherent or exhibited cultural
value, historical significance, natural or built beauty, or amusement opportunities. Some examples
include historical places, monuments, zoos, museums and art galleries, botanical gardens, buildings and
structures, national parks and forests, theme parks and carnivals, ethnic enclave communities, cultural
events.
Accessibility means how the tourist destination can be reached, mainly in terms of transportation. A
destination may have all the attractions needed for being a popular destination, but it is not linked
properly, forcing the tourists to avoid the destination. The accessibility includes all modes of transport
that gives access to the destination and its attractions namely road, rail, air and water.
The word “accommodation” is generally used to include boarding and lodging. It is the room or the
space provided to the tourists who come from a long distance and is the basic need of any tourist place.
Amenities are the facilities provided to the tourists. The facilities could be recreational facilities to the
tourists or it could be infrastructural facility such as sanitary and hygiene, medical held, travel
documentations, foreign currency exchange facilities etc.
Having the best attractions, access, accommodation and amenities in the world is totally useless if the
awareness factor is missing. The destination or more importantly, the destination’s image must be a
strong, positive one and firmly implanted in the tourist’s mind.

In recent years scholars have added another “A” element, entitled “Activities”, which
include the activities to be undertaken by the tourists at the destination. More the number of these
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activities available for the tourists in a certain place, varied tourists with varied interests will be
visiting the destination and the length of stay of the tourist will also increase. Moreover, developing
a suitable combination of these factors is at the heart of tourism planning.
The tourism industry has some characteristics that set it apart from other service industry:
Seasonality – is recognized as one of the most distinguishing and determinant features of
international tourism, influencing all aspects of supply-side behavior in tourism. In this regard, there
are certain periods when the tourist destination is more popular than other time, also known as peak
period. There are lean periods when this destination does not see as many tourists as usual.
Demand fluctuations – The demand of the consumer for a tourist destination or tourist
product varies as taste changes. New tourist destinations are discovered everyday and seasoned
tourists are looking for newer unexplored destinations all the time. Thus, the demand factor changes
the flow of tourist traffic to the destination.
Risky – Tourism as a product is considered to be risky. Tourism movement stops when the
tourists fear any risks to themselves. Similarly terror threats can also affect the tourism industry.
Political situations or the image of a country in the media can also influence the desirability of that
tourist destination. Similarly, tourism is a risky business, because many factors are involved and
any one trigger at any point of time can affect the whole industry.
In this context it is possible to consider the challenges facing the tourism industry at the
beginning of the twenty-first century. According to Alejziak W.B. [2], “tourism is far from the end
of its development, as for now it consists of a small percentage of the world’s citizens. The main
hazards in development are problems with the political situation in the world, especially conflicts
within the Balkans, the instability of the Arab world. Slightly less hazardous factors deal with
economics such as recession and the increase of gas prices. Nevertheless the outlook on tourist
development remains optimistic”.
The recent changes on the geopolitical chessboard has had a great influence on the structure
on the travel and tourism industry. “Generally speaking an increase in share of the tourist structure
shows no connection with an increase in share of the profit structure. There is no guarantee of an
even distribution in the benefits of tourism” [2]. Some interesting changes in the quality of the
tourist market are connected with the demand and supply trends in tourism. These key aspects of
needs, motivations, and demands lead to new directions in the existing tourist firms. A quick tempo
of bringing modern technologies into tourism may herald a real revolution in the organization of the
existing tourist system. There are many factors which will shape the future of the tourist market and
it should be noted that some are out of the control of the market.
The arguments we have presented suggest that tourism is in a special position in the
contribution it can make to sustainable development and the challenges it presents. First of all, this
is because of the dynamism and growth of the sector, and the major contribution that it makes to the
national economies and local destinations. Secondly, it is because tourism is an activity which
includes a relationship between consumers and the tourism industry, as well as the environment and
local communities. This special relationship emerges because, unlike other economic sectors, the
consumer of tourism industry travels to the producer and the product. Tourism can bring many
broader benefits that will contribute to the economic and social well-being of local communities as
well as to individuals. First of all, it can be the focus of regeneration of urban and rural areas, as has
been demonstrated by its success in many seaside resorts. Secondly, it can provide a catalyst for
growth in an area, raising its profile and stabilizing outmigration. Thirdly, it can provide
opportunities for retraining for the resident workforce and help to diversify over-specialized
economies, as well as to help maintain and expand underused sports and recreation facilities in
urban areas.
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В статье анализируются особенности создания туристического опыта и его значение в
формировании уровня качества жизни путешественников. Выявлены особенности формирования ценностей
приобретателей туристических услуг и пути использования создаваемых ценностей в практике предприятий
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С незапамятных времён люди путешествуют по самым разным причинам, среди
которых – любопытство, отдых, удовольствие, исследование новых местностей, а также
возвращение к хорошо знакомым и известным местам. Основной мотивацией определённых
категорий путешественников служит знакомство и узнавание других людей и культур, в то
время как другие стремятся посредством путешествия достичь понимания самих себя. А
многие просто хотят отдохнуть. Каждый год сотни миллионов людей во всём мире уезжают
из своих домов на разные сроки, чтобы познать радость движения и особенное волнение от
«отсутствия присутствия», от нахождения где-то в другом, непривычном месте. В последние
десятилетия туризм увеличился и по количественным показателям, и, что особенно важно,
возросло его значение как детерминирующего социального, культурного и экономического
явления [2]. Тем не менее, в основе этих процессов остаются не разрешённые до конца
вопросы о феноменах наполнения самого понятия «туризм», его способности к созиданию и
степени влияния на развитие мировых и местных сообществ, которые создают и определяют
туристический опыт и личность путешественника.
Путешествия и туризм являются объектом пристального внимания академических и
университетских исследований, и к настоящему времени проведены многочисленные
исследования в таких областях туризма, как его типы и туристические мотивации, природа и
формирование отношений между путешественниками, местными сообществами и
336

индустрией туризма, последствия развития туризма для окружающей среды, экономики,
обществ и культур и др. [5]. Результаты этих исследований внесли огромный вклад в
понимание и развитие теории и методологии туризма как академической и прикладной
науки, но только в последнее время акцент исследователей сместился на исследование
природы туристического опыта и его формирования в пространстве путешествия. Чтобы
полностью осознать путешествие как феномен и самостоятельное явление, необходимо
принять во внимание накопленный опыт, ожидания, эмоции восприятия и действия
путешественника, т.е. туриста, в контексте всеобъемлющего диапазона политических,
социальных и экономических факторов, являющихся системообразующими для современной
индустрии туризма и путешествий. С этой целью концепция исследования должна
формироваться на основе интердисциплинарного подхода, включающего социологические,
антропологические, географические и культурные изыскания, а также исследования туризма
как особого сектора сферы услуг.
Понятие опыта путешествия довольно абстрактно, этот феномен относится к чему-то
специальному и особенному, о чём путешественники могут говорить, когда они
возвращаются домой. Для любой туристической дестинации, отеля, ресторана, компаний профессиональных устроителей встреч и многих других предприятий и организаций,
вовлеченных в индустрию гостеприимства и туризма, осознание того, что именно
вкладывается в интегральное понятие опыта путешествия, который они доставляют клиенту,
является одним из главных приоритетов. Знание об опыте клиента даёт ключ к развитию
бизнеса и разработке таргетных маркетинговых стратегий.
В наше время опыт является новым источником формирования ценностей
приобретателей туристических услуг. Обществу потребителей нужны не только продукты и
услуги хорошего качества, но и выдающийся, уникальный опыт, который продлится в
течение целой жизни. Обычно люди склонны искать подобный опыт в отраслях сферы услуг
[3, 4].
Когда человек покупает туруслугу, он приобретает ряд неосязаемых действий,
выполняемых по его поручению, но когда он покупает опыт путешествия, он платит за то,
чтобы получать удовольствие от незабываемых событий, которые туркомпании – как в
театральной игре – организуют только для него и вовлекают его в эти события
исключительным приватным способом [1].
Поскольку туризм – неотъемлемая часть сферы услуг, люди, путешествующие для
досуга или с деловыми целями, ищут опыт, который будет отличительным и незабываемым.
Различные категории туристов испытывают постоянную потребность в пополнении своего
опыта путешествий новыми впечатлениями и эмоциями.
Российская индустрия развлечений попыталась предложить клиентам уникальность и
новый опыт, которые они никогда не видели и не испытывали прежде, например
тематические рестораны, такие как «Ритм Блюз Кафе» (Москва) или «Русская рыбалка»
(Санкт-Петербург), тематические парки, такие как «Этнопарк Кочевник» (Московская обл.)
или «Скайпарк Эй Джей Хаккетт» (Сочи), а также тематические отели, такие как отели
«Страна Чудес» (Санкт-Петербург) и «Alyosha Popovich Dvor Hotel Ярославль».
В своей магистральной книге Б.Д. Пайн II и Д. Гилмор (B.J. Pine II & J. Gilmore) [6]
называют предприятия индустрии гостеприимства и туризма постановщиками опыта: эти
предприятия больше не предлагают одни только товары и услуги, но создают комплексный
опыт, богатый сенсациями, – опыт, создающийся в личном пространстве жизненных
ощущений и эмоций каждого клиента. Все предшествующие экономические предложения
остаются в силе, но они находятся во внешней среде, вне потребителей, тогда как опыт
событий неотделим от человека. События переживаются внутри, когда человек вовлекается в
них на эмоциональном, физическом, интеллектуальном или даже духовном уровне.
В результате можно утверждать, что не бывает двух человек с абсолютно одинаковым
опытом путешествия. Каждый опыт создаётся из взаимодействия между организованными
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событиями,
предшествующим
опытом,
настроением
путешественника
и
его
экзистенциального восприятия.
Хотя события неосязаемы, люди стремятся в них участвовать, по той причине, что
воспоминания остаются с ними на всю жизнь. Психологи Трэвис Картер (Travis Carter) и
Томас Гилович (Thomas Gilovich) пришли к выводу, что положительный опыт событий
делает людей более счастливыми и формирует более устойчивое ощущение благополучия,
чем покупаемые товары [7].
Если предпринимаемые путешествия не способствуют повышению общего качества
жизни, можно предположить, что туристические поездки будут на первых местах в списке
удовольствий, от которых люди отказываются в кризисные времена. Подобная ситуация
заключает в себе стратегическую угрозу туристическим дестинациям и индустрии туризма в
целом, поскольку по мере усиления колебаний спроса и его непредсказуемости во внешней
среде, предприятия индустрии туризма и путешествий будут всё больше обособляться, и
туристической индустрии будет всё сложнее их координировать. Однако если путешествия
вносят значительный вклад в формирование качества жизни человека, можно предположить,
что люди будут путешествовать, независимо от того, чем они должны пожертвовать, чтобы
быть в состоянии отправиться в поездку. Такое экзистенциальное восприятие путешествий
создаёт важные практические следствия для туристической индустрии: если люди
отправляются в путешествия при любых обстоятельствах, профессионалы туристической
индустрии могут не сильно беспокоиться о колебаниях спроса и оптимизировать их
клиентурный контингент на основе предположения об относительно стабильном спросе на
туруслуги и уровне конкуренции в отрасли. Вклад, который путешествия вносят в
формирование уровня качества жизни людей, и способы, посредством которых категория
«качество жизни» определяется в маркетинговой концепции предприятий индустрии туризма
и путешествий, имеют существенное последствие для туристической отрасли.
Предприятия индустрии туризма и гостеприимства, управляющие знаниями и
использующие данные об опыте путешествий своих клиентов, не только занимают прочное
место в их умах и сердцах, но и развивают позитивный имидж своей компании, привлекая
больше потребителей услуг и повышая уровень их удовлетворённости и лояльности.
Понимание особенностей формирования опыта путешествий потребителей туруслуг
даёт предприятиям индустрии туризма возможность для вырабатывания оптимальной
структуры клиентурного контингента и способствует укреплению их конкурентных
преимуществ на выбранном целевом рынке.
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В настоящее время туризм стал важным элементом жизни миллионов людей во всем
мире. Отдых, как неотъемлемая часть жизнедеятельности, необходим каждому человеку для
восстановления физических и духовных сил [7, 8]. Право человека на отдых зафиксировано в
международных документах по туризму и в российском законодательстве. Манильская
декларация по мировому туризму закрепляет право каждого на отдых и, в частности, право
на отпуск, свободу путешествий и туризм. Конституция Российской Федерации гарантирует
право на отдых и свободу передвижения. Эти же права закреплены в статье 4 Федерального
закона от 24.11.1996 г. № 132-ФЗ «Об основах туристской деятельности в Российской
Федерации» [1], согласно которой одной из основных целей государственного
регулирования туристской деятельности является обеспечение права граждан на отдых,
свободу передвижения и иных прав при совершении путешествий.
В Российской Федерации за последние пять лет общая численность лиц с
ограниченными возможностями незначительно снизилась. В настоящее время насчитывается
около 13 млн. инвалидов, что составляет порядка 8,8% населения страны, и более 40 млн.
маломобильных граждан – 59% населения России [10].
Сфера услуг гостеприимства и туризма способствует социальной адаптации, и для
людей с ограниченными возможностями является сравнительно новым и динамично
развивающимся направлением. Его социальная значимость для особых категорий населения
обусловлена тем, что относительное количество людей с различными видами ограничения
жизненных возможностей увеличивается. Туризм может стать одним из самых эффективных
средств реабилитации, наравне с медицинскими средствами и техническими
приспособлениями.
Если ликвидировать барьеры, возникающие у людей с ограниченными
возможностями на этапах поиска информации о путешествии и бронирования, спрос на
туристские услуги у этой категории населения резко возрастет. Увеличение числа
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бюджетных гостиниц с наличием номеров, созданных по принципу универсального дизайна,
значительно увеличит спрос в этом сегменте туристского рынка. Развитие «доступного
туризма» может увеличить доходы туристической отрасли более чем в два раза, учитывая,
что лица с ограниченными возможностями редко путешествуют без сопровождающих лиц
или родственников. Развитие сектора «доступного туризма» способствует экономическому
росту и занятости и может рассматриваться как важная социальная задача [2].
В 2010 г. в Российской Федерации был принят национальный стандарт ГОСТ Р 539982010 «Туристские услуги. Услуги туризма для людей с ограниченными физическими
возможностями. Общие требования». Согласно этому стандарту, в зависимости от
физического состояния, туристов с ограниченными физическими возможностями
подразделяют на категории:
- туристы 1-й категории: туристы с ограниченными физическими возможностями
передвижения (инвалиды-колясочники и т.п.);
- туристы 2-й категории: туристы с ограниченными возможностями восприятия
окружающего мира, с нарушениями зрения и слуха;
- туристы 3-й категории: туристы-инвалиды по общему заболеванию и по другим
видам заболеваний, не включенным в 1-ю и 2-ю категории [3].
Для каждой из перечисленных категорий стандарт устанавливает требования к
оказанию туристских услуг, включая регламентацию выбора путей передвижения,
параметров (характеристик) объектов туриндустрии и т.д.
В 2011 г. началась реализация Федеральной целевой программы «Развитие
внутреннего и въездного туризма в Российской Федерации (2011-2018 гг.)» (утверждена
Постановлением Правительства РФ от 02.08.2011 г. № 644). В 2014 г. была переутверждена
Государственная программа «Доступная среда» (утверждена Постановлением Правительства
РФ от 15.04.2014 г. № 297). Обе программы затрагивают проблематику развития «туризма
для всех», что позволяет открыть новые возможности для социализации маломобильных
групп населения России, в том числе, путем вовлечения их в круг потребителей туристских
услуг.
Программа «Доступная среда» предполагает выделение порядка 168,5 млрд. руб. на
формирование условий беспрепятственного доступа к приоритетным объектам и услугам в
различных сферах жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп населения
[4]. Судя по последним статистическим данным, в Российской Федерации доля инвалидов,
положительно оценивающих уровень доступности приоритетных объектов и услуг в
приоритетных сферах жизнедеятельности, в общей численности инвалидов, составляет 45%
[10], что позволяет сделать вывод об эффективности принимаемых мер.
Положительным примером может служить развитие «доступного туризма» в г. Сочи и
проведение Паралимпийских игр, где все объекты туриндустрии: транспорт, дороги,
спортивные объекты, гостиницы, места общественного питания и т.д., были созданы и
переоборудованы с учетом потребностей людей с ограниченными физическими
возможностями.
Тем не менее, инфраструктура и материально-техническая база туризма Российской
Федерации находится в самом начале пути по созданию достойных условий для туризма и
путешествий лиц с ограниченными возможностями здоровья. По-прежнему требуются
незаурядные усилия и органов государственной власти, и собственно туриндустрии, и
научных, образовательных учреждений, и общества в целом.
Всероссийская общественная организация «Союз добровольцев России» при
поддержке Центра информационных коммуникаций «Рейтинг» провели исследование,
посвященное доступности в регионах РФ объектов социальной инфраструктуры для лиц с
ограниченными возможностями. В первую очередь проводилась оценка доступности
приоритетных объектов социальной и городской инфраструктуры. В ходе исследования
проверялось не только формальное наличие объекта «доступной среды», но и его
функциональность. Опрос показал, что самым доступным регионом в России является город
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федерального значения Москва [11]. Но, не смотря на высокие показатели, далеко не все
объекты сферы гостиничных и туристических услуг приспособлены к предоставлению услуг
данному сегменту потребителей.
На сайте Департамента социальной защиты населения г. Москвы представлена
информация о льготах для людей с инвалидностью при оплате проживания в гостиницах
Москвы. Также на сайте представлены данные о том, что гостиница должна ежедневно
выделять два места для инвалидов и обеспечивать каждый день проживание до десяти людей
с ограниченными возможностями. В настоящее время Москомархитектура занимается
разработкой единых нормативных требований количества универсальных номеров,
предназначенных также для инвалидов-колясочников, помимо этого при проектировании
гостиниц должен быть учтен принцип: в гостиничных комплексах до 50 номеров – не менее
двух номеров для размещения людей с ограниченными физическими возможностями, от 50
до 100 – не менее трех номеров, в гостиницах более чем на 100 номеров – 3% от общего
числа номеров [9]. В среднем, в крупных гостиницах России выделяется по 5 номеров для
людей с ограниченными возможностями. Это очень мало, и, если номеров не хватает,
инвалидам приходится подстраиваться под стандартные номера.
Среди действующих гостиничных комплексов Москвы только 13 имеют специально
оборудованные одноместные и двухместные номера для инвалидов-колясочников, где могут
разместиться более 50 человек, среди таких гостиниц есть и гостиничные комплексы экономкласса – «Алтай», «Турист», «Восток», и довольно дорогие гостиницы – «Марриотт»,
«Холидей Инн Москва».
Проблема заключается в том, что люди с инвалидностью составляют небольшой
процент гостей, и поэтому размещение хотя бы одного постояльца с ограниченными
возможностями является довольно проблематичным. Не использующийся номер,
предназначенный для посетителей-инвалидов, не скажется на прибыли гостиницы с
номерным фондом от 200 номеров и более, но для небольшого отеля принесет существенные
финансовые потери.
Постояльцы с ограниченными возможностями – это не всегда люди, частично
лишенные подвижности либо передвигающиеся в инвалидном кресле. Это могут быть люди
с сильной аллергией, серьезными нарушениями обмена веществ либо работы каких-либо
органов. Даже если они выглядят здоровыми, свободно передвигаются, занимаются спортом,
состояние здоровья налагает на их жизнь значительные ограничения. Конечно, такие люди за
много лет уже привыкли самостоятельно заботиться о своих нуждах, но очень важно, чтобы
и в гостинице им могли предоставить необходимые услуги. Обычно в ресторане любой
гостиницы является возможным выполнить просьбу клиента и учесть при приготовлении
блюд противопоказания, имеющиеся у гостя.
Для успешного ведения гостиничного обслуживания каждый служащий должен
думать о клиенте и делать все для того, чтобы создавать и поддерживать представления о
требованиях клиента как о высшей ценности. Ведущие специалисты по маркетингу в
гостиничном бизнесе утверждают, что «уровень сервиса падает, когда служащие думают
только о том, чтобы угодить своему непосредственному начальнику, а не гостю. Это обычно
кончается тем, что вы все больше и больше отгораживаетесь от клиента» [7, 7]. Клиент в
наши дни – центр бизнеса, и удовлетворение его нужд – главная цель.
Не всегда работники предприятий сферы гостеприимства и туризма готовы к
трудностям, сопутствующим обслуживанию гостей-инвалидов. Обслуживающий персонал
должен быть готов проявлять особое внимание и терпение к клиентам с ограниченными
возможностями. Следует разработать специальную программу обучения для сотрудников по
работе и обслуживанию клиентов-инвалидов [3]. В некоторых гостиницах Европы уже
существуют такие системы обучения персонала, которые строятся на практике, получении
теоретических знаний, медицинской подготовке работников [4].
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Тем не менее, не подлежит сомнению, что на предприятиях индустрии
гостеприимства и туризма идеальный сервис должен быть предоставлен любому гостю,
независимо от его статуса и состояния здоровья.
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TRAVEL SERVICES
The article deals with theoretical approaches to the formation of the notion of international markets of tourist
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International markets of tourist services is an important element of the deepening of
internationalization of countries in the system of economic relations. The service sector, including
tourism, is one of the most potentially attractive both to investors and related industries, linked in
one technological cycle. Tourist flows contribute to the development of the hotel industry, catering,
entertainment, hiking the improvement of transport infrastructure, the availability of information.
Due to the variety of tourist and recreational potential of the world, trends and dynamics of
development, the concept of international markets and its basic structural elements are widely
scattered and not unified from the standpoint of theories of international economic relations. That is
why research requires a definition of the notion of international travel market and its constituent
elements considering the diversified theoretical concepts of economic theory, theories of
international trade theories and industrial markets.
From the point of view of economic theory, international market of tourist services is an
integral element of world trade. The sale of travel services is a form of international economic
relations on the basis of international division of labor, i.e. specialization, which is formed on the
basis of natural and climatic, geographic, social and economic, technological, and information
factors.
Classical theories of international trade that explain the country's position in the international
tourism exchange, the international division of labour and the general directions of development of
tourist flows should include the theory of absolute and comparative, founded by A. Smith and D.
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Ricardo, the theory of the correlation of the factors of production by E. Heckscher and B. Ohlin
and the theory of competitiveness M. porter. All these theories form the country's competitiveness
in the global market through trade of goods and services, including tourism based on the lowest
costs or benefits in relation to other countries that participate in the specialization. In particular
absolute advantage in comparison with other countries will be the availability of cultural heritage,
favorable climate, well-developed infrastructure. To bring this information to consumers it is
necessary to use information technology.
Today there is a significant increase of informatization of the international tourism market. In
fact, the intermediaries who carried out the sale of tourist services, lose thier weight concerning the
promotion and lobbying of certain tourist destinations. The openness of the reservation systems, the
direct ability to customers to monitor the hotel access, to order excursion programs accelerated
direct use of absolute advantages by a country. Comparative advantages are formed from the
different prices in different countries by diversifying the quality of services for different consumer
segments. The theory of the correlation of factors determines the flows of international tourism
between countries. Indeed, international exchanges, and tourist flows can be determined by the
difference of the proportions of factors of production of each of the exchanged product. Countries
tend to specialize in the production and sale of goods and services in which they have an advantage
and which cost less. The ratio of the factors is the funds available for support of production services
in the field of international tourism of the country. The relative presence of these factors has a
decisive influence on the determination of the position of the country in international tourism. Here
there are the following main groups of factors that are closely associated with the main factors of
functioning of the whole economy, natural resources, historical and cultural heritage; capital; labour
resources [1]. It should be noted that the researchers of tourism industry mainly use the model of M.
Porter for determining competitiveness of a company and not the industry as a whole. The
advantage for each determinant is not a prerequisite for competitive advantage in the industry. The
interaction of advantages in all determinants provides supporting winning moments that are not
available for foreign competitors.
The theory of industrial markets explores the relationship on the level of mesoeconomic, and
the subject of these studies is the behavior of economic agents in conditions of imperfect
competition, the impact of competition on social welfare and government intervention. In the origin
and development of the theory of industrial markets a significant contribution was made by the
Harvard and Chicago school. They defined two basic approaches to the analysis of organizations
industrial markets: empirical and deductive. Economists of deductive direction paid the main
attention to the formation of prices and output, their impact on the efficiency of production, optimal
resource allocation and economic welfare. The bais of research on industrial markets was the model
of perfect competition, within which the activities of the company were far from reality, and the
model of monopoly, which was more realistic, but due to assumptions about the lack of direct
competition is not consistent with existing private industries. The main disadvantage of this
direction was its theoretical approach, ignoring empirical data and historical experience [2, p. 36].
Therefore, from the standpoint of economic theory and theories of international trade
important conditions of formation of the nature of international markets of tourist services will
serve accounting of production factors and determinants that will determine the pattern of
specialization of the country. From the market position it will be based on the development of the
industry and the level of specialization. That is the modern theory of the market of tourist services
except accounting specialization of the country and the use of existing tourist and recreational
potential should take into account infrastructure development and intra-industry specialization of
travel agents, operators and sellers. Considering of the market mechanisms will allow to build up a
new system of relations between players in the global travel market.
With regard to the structural elements of the international tourism market, today there are the
following approaches to their classification: from the perspective of a consumer (demand
formation) and from position of businesses (supply). With the position of the consumer market can
be segmented according to the following criteria: age structure, gender, purpose of tourism,
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financial viability, social category, education level, marital status, household composition, religious
affiliation, seasonality; nationality, style of life. The territorial structure of the manufacturer can be
represented not only by the companies that provide services, but also a wide range of intermediaries
– travel agencies and tour centers, tour operators. Modern tourists require a full travel package and,
as a consequence, tour operators have to bear the task of cooperation with institutions in the
accommodation, catering, air and ground transportation, car and special equipment for adventure
tourism rentals, insurance companies, specialized tourist institutions, the result of which will be a
ready-made tour package. Characterizing the level of concentration of service providers there are
different types of market structures in international tourism. This, in particular, monopoly,
oligopoly, free competition.
In recent years there is an integration of direct manufacturers, by entering them in a hotel
chain, and the deepening monopolization of the media, through the bankruptcy of several wellknown Russian companies ("Southern Cross", "Wind rose", "Neva") caused by the sanctions and
the Ukrainian company "Hot Tours" due to the reduced demand and financial problems. It should
be noted that it is the international market of tourist services that is characterized by a wide range of
mediators that contribute to the promotion of certain tourist centers in their own countries. The main
reason is the geographical separation of consumption and purchases the tourism product.
Considering the interdisciplinary character of research of international markets of tourist services,
in particular geographical aspect should be considered structural elements of the tourist market on
the basis of geographical location. In this vector, territories within countries with tourism potential
are allocated (Carpathians, Ukraine; Cote d'azur, France; Uttaro, Canada), countries that are tourist
destinations (Egypt, Turkey, Maldives, Seychelles), regional markets (Asia Pacific region,
American tourist region, European).
Specific structure of the market is caused by the nature of the request and the characteristics
of travel activities to satisfy this request. The structure is presented by the segments of the consumer
market and industry market structure of manufacturer of tourism products, selected by activity
signs. Localization of supply and demand, concentrating on areas, the plurality of interconnections
form the territorial structure of tourism market [3, p. 78].
Market conditions are based on the interaction between consumers, intermediaries and
producers of services and characterizes the level of development of the international tourism
market. As we can see, an important element of the structure of this market is intermediaries. They
are identified in the market as resellers that due to booking of hotel stock become owners of the
services and resell them with a margin and for profit. The biggest player in the market is the tour
operator. It has enough informational and financial resources for the pre-payment of
accommodation and transport that has the largest share in the cost of the tour. Building low level of
intermediaries (system of agencies), operators are striving to reach a broad audience of consumers
and to increase sales of generated tours. The travel agency is a connecting element between the
major tour operators and direct consumers. Except for certain entities of intermediaries include
various bureaus organizing excursione, which usually operate within one country and work closely
with tour operators complementing their suggestions. The commercial nature of the activity of such
bureaus should be noted because the main purpose of their activities is profit. Additionally the
practice of tourist activities formed the group of structures of a non-commercial nature. To this
group belong tourist clubs, circles, target social organizations. They act basing on their own
membership fees, financial support from the state, sponsors. The main purpose of such
organizations is to encourage the propagation of tourism and healthy lifestyle among students,
youth, lovers of active recreation. However the importance of this structure is remarkable, because
in the future the participants these hikes become an active international tourists.
As a conclusion it should be noted that the theory of the world market of tourist services
explores a set of economic and social factors and phenomena that contribute to the formation and
development of productive forces and social processes within particular countries or regions. The
tourist market is part of the international policy, its core, as it implements economic goals and
objectives of state power. The structure of the international tourism market is constantly changing
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and evolving. Its structural elements are supplemented by intermediaries of the market of tourist
services form the market conditions and new relationships. International economic relations in the
sphere of formation and regulation of international markets of tourist services ensure a stable
equilibrium in the sphere of production, in regional markets and markets of production factors,
international market with sustainable growth of living standards solve environmental and economic
problems, questions of nature, ecology and environmental protection in the regions. The factor of
globalization and modern challenges to encourage the accelerated use of the potential of tourist
market-based regulatory instruments of foreign economic policy of leading countries and a
consideration of these approaches for Ukraine. However, modern trends of transformation of social
institutions influenced by the development of the market of tourist services, including
institutionalization of the international system of regulation of the tourism market is an important
component for future studies.
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problems arising in the industry from the point of view of availability of material and technical resources and their
compliance with European standards.
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У статті визначені основні напрями розвитку готельного бізнесу в Україні. Досліджено основні
проблеми, які виникли в даній галузі з точки зору забезпеченості матеріально-технічними ресурсами та їх
відповідності Європейським стандартам.
Ключові слова: готельне господарство, готельний бізнес, матеріально-технічна база, основні засоби,
знос основних засобів, інвестиція.

Готельне господарство є однією з складових туристичної індустрії. Матеріальна база,
що призначена для розміщення туристів, посідає одне з перших місць при формуванні
туристичної інфраструктури, тому що якість проживання та відповідне обслуговування
значним чином впливають на рівень туристичного сервісу.
У Європі готельна індустрія стає швидко зростаючим бізнесом, який є джерелом
значних грошових надходжень державного бюджету, а вітчизняна готельна сфера України є
невід’ємною складовою світового готельного господарства. Однак останні події негативно
вплинули на розвиток готельного бізнесу, а саме тимчасову ізоляцію підприємств сфери
гостинності розміщених в Криму та на Сході України. Крім того спостерігається тенденція
до зменшення завантаженості номерного фонду в інших регіонах України, а також
погіршення їх матеріально технічної бази через відсутність коштів на її оновлення.
Вищезазначені проблеми свідчать про актуальність статті, крім того їх дослідженню
приділяють увагу такі науковці, як: М.І. Бондар, М.Г. Бойко, І.О. Бланк, Л.В. Городянська,
А.П. Грінько, В.В.Жук, Г.Г. Кірейцев, М.В. Кужельний, В.В. Кириченко, В.П. Карєв,
Ю.Я. Литвин, В.Г. Лінник, Л.О. Лігоненко, Л.О. Леонова, А.А. Мазаракі, Н.Л. Новікова,
Ю.І. Осадчий, О.Ю. Омельченко, В.В. Сопко, Т.І. Ткаченко, А.В. Янчев та інші.
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Однак оцінка напрямків зростання забезпеченості підприємствами готельного
господарства в сучасних умовах господарювання не були розглянуті.
Недостатня розробленість визначення трендів та пронозу розвитку підприємств
готельного господарства в майбутньому.
Головною метою цієї роботи є дослідження напрямків розвитку готельного бізнесу в
Україні та відновлення їх основних засобів.
Основні засоби є важливою складовою економічного потенціалу готелю, тому їх стан
та ефективність використання являється важелем стабільного розвитку готельного та в
загальному туристичного бізнесу. Види підприємств, що відносяться до категорії «готелі»,
визначається Державним класифікатором України «Класифікація видів економічної
діяльності (ГК 009-96)» (секція Н, розділ 55) та включає: готелі; молодіжні турбази та гірські
притулки; експлуатацію площадок для кемпінгів; літні будиночки, котеджі, квартири; інші
різні місця для проживання [1]. Вищезазначені підприємства віднесені до розділу «Готель»
за ознакою надання місця тимчасового проживання. Національний стандарт України ДСТУ
4269 «Послуги туристичні. Класифікація готелів» визначає готель, як колективний засіб
розміщення, який має номерний фонд, службу приймання, інші служби які забезпечують
надання готельних послуг [2].
Стан матеріально-технічної бази сучасного готелю є одним з основних факторів
забезпечення якісного обслуговування в готельному підприємстві. Залежно від розвитку та
безпосереднього стану матеріально-технічної бази можна говорити про можливість надання
клієнтам послуг відповідного рівня якості, і, навпаки, застаріла матеріально-технічна база
готелю стримує його розвиток та суттєво впливає на конкурентоспроможність самого
підприємства і його популярність. Крім того, комплекс вимог, серед яких є і матеріальнотехнічна оснащеність готелю, береться в основу класифікації готелів та аналогічних засобів
розміщення за категоріями.
За результатами дослідження визначено, що з 2001 р. по 2012 р. кількість підприємств
готельного господарства збільшувалась, що сприяло збільшенню балансової вартості
основних засобів. У 2013 р. вартість основних засобів підприємств готельного господарства
зменшилась до 28988 млн.грн. у порівнянні з 2012 р. коли даний показник складав 33510
тис.грн.
Також відмічено високий ступінь зносу основних засобів в готельному господарстві,
який постійно зростає у 2011 р. він складав 32,4%, а у 2013 р. становить 33,4%, що свідчить
про фізичну та моральну зношеність та застарілість основних засобів на підприємствах
готельного господарства [3].
Основні тенденції 2014 року свідчать про зниження туристичної активності на
фінансових показниках всіх без винятку операторів ринку послуг. За даними Colliers
завантаженість готелів у 2014 р. знизилась із 55 до 30% на кінець року. О. Носаченко
зазначає, що це сталося за рахунок нестабільної економічної та політичної ситуації в Україні,
так туристи з Росії, які складали значну частину турпотоку, звели кількість ділових і
туристичних поїздок до мінімуму. Істотно скоротилося відвідування України туристами з
інших країн. [4].
Експерти зазначають, що найбільш стійкими виявилися 5- і 4-зіркові готелі. В
середньому вартість номера в євро, станом на кінець 2014 року, порівняно з початком
практично не змінилася, а в готелях категорії 4-та 3-зірки знизилась на 35-39% відповідно.
Незважаючи на відмінності у ціновій політиці, доходи готелів різного класу знизились в
середньому на 40% в євро.
Війна на Сході вплинула на зменшення туристичних потоків і у столиці України, так у
2014р. ємність ринку туризму за даними Master Card склала 1,78 млрд. дол.., у порівнянні з
2,8 млрд.дол. у 2013 р.
Також знизився період перебування туристів в Україні через нерозвинуту
інфраструктуру, що стало ще одним важелем зменшення прибутковості готельних
господарств. Оператори намагались мінімізувати витрати через дисбаланс попиту і
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пропозиції, що стався через ціноутворення в євровалюті в умовах скорочення
платоспроможного попиту.
Ці явища обумовлюють необхідність наукового пошуку нових механізмів і методів
управління відтворенням основних засобів готельних господарств, що знаходяться під
впливом зовнішніх факторів та політики підприємства. Від того, наскільки вирішена дана
проблема, залежить фінансовий стан підприємства, його конкурентоспроможність на ринку.
Матеріально-технічна база підприємств готельного господарства, щодо їх складу
повинна відповідати вимогам ДСТУ 4269 «Послуги туристичні. Класифікація готелів» [5]. З
метою підтвердження якісних парамертів основних засобів, підприємства готельного
господарства повинні проходити обовязкову сертифікацію, метою якої є підтвердження
категорії готелю за типами номерного фонду, адміністративних та службових підрозділів,
відповідно до затверджених «Правил обов’язкової сертифікації послуг по тимчасовому
розміщенню (проживанню)» наказ Державного комітету по стандартизації, метрології та
сертифікації України від 17.06.2010 р. №238 [6].
Незважаючи на широкий спектр прийнятих законів, постанов та інструктивних
матеріалів, якість обслуговування в більшості вітчизняних готельних підприємств
залишається низькою, а ціни й тарифи на послуги наближаються до найвищого рівня. Це
пояснюється застарілістю матеріально-технічної бази готелів та браком коштів на її поновлення та поповнення, недостатнім професійним рівнем як керівництва, так і обслуговуючого
персоналу, недосконалістю технічного забезпечення підприємств. Проте ситуацію виходу з
кризи гальмує недосконалість системи оцінки та контролю якості обслуговування й
механізму регулювання цін на послуги готелів України. Взаємозв'язок і взаємозалежність
якості послуг та рівня цін регулюються державою через систему стандартизації й
сертифікації послуг.
М. Крєстініна зазначає, що готельний ринок України наразі знаходиться поза
позитивним світовим трендом, а зростання туристичної галузі та підвищення інтересу до
готельного сегменту з боку міжнародних інвесторів буде можливе тільки за умов стабілізації
ситуації та зміцнення економіки. Водночас враховуючи низьку конкуренцію в сегменті
якісної пропозиції в середньостроковій перспективі потенціал ринку досить високий [4].
Позитивними тенденціями є зростання конкуренції на українському готельному ринку
за рахунок зростаючої забезпеченості Києва готелями у порівнянні з іншими країнами
Європи. Так згідно даних Управління туризму в Києві доступно 12122 готельні номери,
11,9% з яких становлять номери категорії 5* і 4*, 41% 3- зіркові та 29,2% 1-2* підприємства
готельного сервісу.
Також спостерігається зміцнення позицій міжнародних операторів із зростанням
частки готелів високого сегмента 4* і 5* (до 29,8%) [7].
Проведене дослідження тенденцій розвитку готельного бізнесу в Україні свідчить про
значні проблеми в даній галузі, на які найбільш негативно вплинули анексія Криму та війна
на Сході. Однак поряд із загальнодержавними негараздами, кожне підприємство сфери
гостинності повинно здійснювати пошук внутрішніх резервів підвищення завантаженості
номерного фонду.
Головними напрямками розвитку підприємств готельного бізнесу в Україні є:
1) дотримання операторами готелів політики щодо мінімізації витрат, через дисбаланс
попиту і пропозиції та коливань валютних курсів;
2) приведення стану матеріально-технічної бази підприємств готельного господарства
до вимог національних і міжнародних стандартів якості послуг;
3) зменшення кількості введення в експлуатацію нових підприємств сфери
гостинності, та стабілізація діючих щодо цінової політики, адже наявність порожніх нових
готелів лише негативно вплине на показники ринку;
4) здійснення пошуку резервів підвищення завантаженості підприємств готельного
господарства з метою покращення їх фінансових показників.
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Режим доступу: http://ua-ekonomist.com/9318-gotelniy-bznes-v-ukrayin-zanepadaye.html
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THE TRANSFORMATION OF RENT RELATIONS IN UKRAINE AND
IMPLEMENTATION OF REGIONAL RESPONSIBILITY FOR NATURAL
RESOURCES ON ITS TERRITORY
Галинская Ю.В
к.э.н., доцент
Сумской государственный университет, Украина
ТРАНСФОРМАЦИЯ РЕНТНЫХ ОТНОШЕНИЙ В УКРАИНЕ И ВНЕДРЕНИЕ
РЕГИОНАЛЬНОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТИ ЗА ДОБЫЧУ ПРИРОДНЫХ РЕСУРСОВ
НА ЕЕ ТЕРРИТОРИИ
The analysis of domestic experience of regulation of rent relations and the implementation of major
"modernized" changes of rates of rent for extraction of natural gas and oil as part of strategic development of Ukraine.
To review the system of relations that arise between the state, the region and the company regarding the use of natural
resources. The directions of implementation of the rent policy in Ukraine with decentralization of power and
introduction of state administration in the region.
Keywords: regional responsibility, rental income, rental policy, the mechanism state-region enterprise.
Проанализированы отечественный опыт регулирования рентных отношений и имплементация
основных «модернизированных» решений по изменениям рентных ставок на добычу природного газа и нефти
как одной из составляющих стратегического развития Украины. Рассмотрена система отношений, которая
возникает между государством, регионом и предприятием по поводу использования природных ресурсов.
Предложены направления реализации рентной политики в Украине с учетом децентрализации власти и
внедрения административно - государственного управления в регионе.
Ключевые слова: региональная ответственность, рентный доход, рентная политика, механизм
государство-регион-предприятие.

Relevance: The problem of determination and withdrawal of rental income from natural
resources does not lose relevance. Every time scientists and government officials are looking for
ways to ensure economic growth and a more effective regulatory policy they refer to the settlement
of royalty rates for vital natural resources. Every time this "new approach" leads to an increase in
prices of natural resources, the use of shadow scheme of payments and the need to improve rent
regulation in Ukraine.
Questions of state regulation of natural resources sphere, in particular mining, tax and rental
policy, have been the object of attention of a wide range of both domestic and foreign scientists.
The most deep and meaningful of them are covered in the work Amosha A.I., Balatsky A.F.,
Witwicki J.S., Geeta V.M., Danylyshyn B.M., Kvasnica B.E., Koval J.V., Kravtsiv V.S., Lisitskogo
A.S., Lukinov, I.I., Maloy I.I, Melnikr L.G., Mishchenko V.S., Paskhaver B.I., Stadnicki Y.I,
Starichenko L.L., Stepanov V.N., Tunica Y.Y., Harichkov S.K., Khvesyk M.A. Among foreign
scholars of economic evaluations and methods of regulation of natural resources, including subsoil
use dedicated to the works of Belov Y., Brewer, K., Buzdalov I. Wellmer F., Golub, A., Hoffmann
K., Ejsmont A., Ivanovsky S., Kimelman S., Komarova M., Linnik L., Mackenzie V., Markandya
A., Nikolaev I., Orlov V., Pankova V., Parsons G., Scott, A., Reimers G., Schmoilov S., Chukaeva
I., Yakovets Yu.
The purpose analyze the dynamics of rental relations development in society and support of
the redistribution of rent income from a regional responsibility.
Research methods: using general and specific methods of scientific research such as
systemic-structural, comparative analysis in the study of the transformation of rent relations in
Ukraine and abstract logic in determining the mechanism for state-region-enterprise.
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Analysis of the problem: The rental policy is one of the main components of the state
economic policy. It is a system of principles and measures based on a specific research base held by
public authorities, regional and local self-government in the sphere of regulation of production,
distribution, consumption, accumulation, export and import economic product with the aim of
ensuring the effective search, collection, accumulation and use of rent nature incomes and level of
society as a whole (1). Rental policy involves the use of special tools, as well as the system of
legislative support.
First rent payments were included in the Law of Ukraine "On taxation system" in 1997 (2).
From 01.01.2011 the law of none effect.
Adopted in 2004 a special law "On rent payments for oil, natural gas and gas condensate",
which has been defined the concept, the size and order of payment of a rent payments, etc., were
developed. Every year, the effect of the decree was suspended, and the size of the rental payments
established by the laws on the state budget for the respective year and since the end of the 2006
laws providing for the adjustment of the tax rules (3).
2009 - 2010 marked substantial growth of rent payments on natural gas by approximately
18%, in rent rate for oil and gas condensate has increased substantially, namely by 40%.
The tax code of Ukraine, which entered into force on 1 January 2011, also established the
rental payment for oil, natural gas and gas condensate produced in Ukraine and rental payment for
transportation of oil and oil products by main pipelines and oil pipelines, transit pipeline
transportation of natural gas and ammonia through Ukraine (4).
In January 2014, the Cabinet for replenishment of the budget adopted the Law "On
amendments to the Tax code of Ukraine and certain laws of Ukraine regarding tax reform" where
were the new rates of rent for extraction of natural resources (5).
On extraction of iron ore from 5% to 8%, oil-from 39% to 45%, gas from deposits up to
5km from 28% to 55%, from deposits more than 5 km from 15% to 28%. In this regard, most
mining companies have reduced production at existing deposits and has discontinued exploration.
In 2015 established the following rates for subsoil use:
Payment rates for the extraction of hydrocarbons in section 252.20 of article 252 of the Code
remained at the level of the rates established by the Law of Ukraine from 31.07.2014 № 1621-VII
"On amendments to the Tax code of Ukraine and some other legislative acts of Ukraine" as
temporary in subsection 9 of section XX of the Code.
- From 1 January to 31 March 2015 (inclusive) - 60%;
- From 1 April to 30 June 2015 (inclusive) - 65 percent;
- From 1 July 2015 - 70% (section 252.20 of article 252 of the Code) (6).
Analyzing all the above mentioned bills, we can conclude that there is no correct solution, or
an effective mechanism to withdrawal rental income. All these constant changes scare investors and
creditors, domestic companies stop production of natural resources. Will also be covered by shadow
schemes of calculations, so as to pay 70% of the volume of extraction of natural resources is
impossible. Rental policies should ensure the flow of funds in the budget due to the regulation of
the economic sphere environmental industries, and not the destruction of this sphere.
Also one of the main tasks of the state through the rental policy is a redistribution of rental
income. Constant changes in rental payments and the lack of an effective mechanism of
redistribution of rental income negate the importance of the economic instrument of state policy.
Analyzing methods of redistribution, we see that now operates unidirectional mechanism, that is,
after the withdrawal of the rental income goes to the state budget and is lost in it. Therefore, in the
conditions of overcoming of deformations and incompleteness of the patterns of market regulation
mechanisms, which in the present conditions define the distribution and unjustified rent-seeking,
you must develop and implement a new innovative mechanism of redistribution of public goods.
The mentioned premises occurs the goal of innovation research, namely:
- substantiation of the creation mechanism of redistribution of rental income in the system of
state-region - the economic entity;
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- functioning of the redistribution mechanism of rent incomes in the conditions of power
decentralization;
-identify ways to increase the natural resource rent component in the structure of local
budgets and strengthening of the role of rents in the socio-economic development of the country
and the reproduction of natural resource potential;
- identify ways of further development of the institutional and regulatory framework for
regulation of rent relations.
The rationale for the establishment of a redistribution mechanism of rental income in the
context of decentralization:
Today, in the conditions of market economy 100% of the rental fee for use of subsoil for the
extraction of oil, natural gas and gas condensate included in the General Fund of the state budget.
Further taking into account the General interests of the state redistributes a portion of rental income
in regional budgets. In this case, the interests of the region were extraction of minerals may not be
counted at all, are also not counted:
- ecological and economic losses in the region after mining;
- the amount of financial resources for the rehabilitation of areas after mining;
- financial resources for social programs, as the rental income must return to the regions and
others.
Such redistribution does not contribute to environmental and socio-economic situation in the
territories, where mining is carried out, and also causes some resistance of local communities,
because they are not interested in this activity.
Therefore, mining companies are constantly faced with the problems of coordination of
special permits with the local authorities on the use of mineral resources and acquisition of land
rights.
There is no interest in the effective withdrawal and redistribution of rent income from the
use of the subsoil, because all financial resources are directed to the General Fund of the state
budget. The existing mechanism of determining rental fees due to ever-increasing payments,
withdrawal and redistribution of rental income not only contributes to the effective regulation of
rent relations, but rather destroys existing extractive industry. Given this economic and political
situation potential, investors are reluctant to invest in the sphere of production and the economy of
Ukraine as a whole.
The main task of the state is the appropriate amendments to legislative acts on
environmental management and some industry-specific regulatory legal acts and establishing a
market-oriented balance of interests of all participants of the rental process through the
implementation of appropriate organizational and economic mechanisms. First and foremost is the
implementation of the decentralization of power. The need for decentralization system of
governance in Ukraine has been brewing for a long period in both economic and political. The
existing system of distribution of rental income can function effectively without taking into account
the interests of society and the change management process. Decentralization is based on the
recognition of the differences between local and national interests - each community has a special
organization and functional structure to implement own interests. This means that the redistribution
part of the rental income will remain in the region where natural resources were extracted to
perform the above tasks.
Today, rental income is allocated between the owner of a natural resource - government (its
agencies), or any entity, the ownership of which is in the form of ownership is a natural resource,
and the user of this resource, is a business entity, in accordance with the legislation is the owner of
the products produced by the use of natural resources, i.e. there are now two party of rent forming
process: the first party is the state, the second is enterprise. The state receives 100% of rental
income. Considering that the income results from economic activity and is associated with the use
of public means of production and considering the environmental impacts for the region where the
minerals are extracted we can conclude that unidirectional distribution system of rents ", the state
enterprise" needs to be improved.
351

In our opinion, this system can be represented as a triangle, where each corner is the stateregion-business entity. This is the only system where all the elements perform their functions. The
introduction of regional governance will contribute to the formation and implementation of own
development strategies and socio-economic policy of regions. First of all, it is the responsibility of
local authorities for implementing their own development programs in the region by the
accumulation part of their rents in the regional budgets. The second is the restoration of areas after
mining. The assessment of environmental and economic losses in the region after mining, leads to
the conclusion that it is necessary to consider the interests of the territories in which the enterprises
are located. It is necessary to allocate a portion of rental income to restore natural balance,
protection of the environment after completion of mining operations. But these may be useless if
you do not implement a system of personal and social responsibility in the region for the quality of
life of the population and the conservation and protection of the environment.
Social and personal responsibility we understand a certain concept encourages businesses
and local authorities to consider the interests of society by taking responsibility for the impact of the
activities of enterprises in the environmental, economic and social space. It is also necessary to
introduce a system of environmentally balanced use of natural resources in the region.
First of all this system should include:
- optimal environmental consumption of natural resources, using the rules J. Hicks where
determining the level of profitability of the company depends on how much people can consume
without becoming poorer. (9)
- required technical and technological equipment of enterprises in accordance with
international norms and standards;
- protection of land from erosion, dehumification and degradation, reduce the risks of
desertification of lands by payments of rental income to local budgets;
- create an extensive ecological network that would cover at least 50% of the territory of
Ukraine, which would contribute to the stabilization of the ecological situation, maintenance of
ecological balance on the territory of Ukraine, preservation of valuable landscapes and other natural
complexes, preventing the loss of geno-, demo, price and EcoFund, the expansion of ranges of
populations of plants and animals, increase the likelihood of survival of their small populations,
complexes and groups.
The solution to these problems will allow you to resolve a number of issues of political
confrontation, and will also contribute to strengthening the responsibility of local and regional
communities for development of their own territories and to improve the efficient use of local
resources, which may eventually enhance domestic integration and economic integrity of Ukraine.
Conclusions:
Since 1994, when for the first time set payments for use of natural resources and today
Ukraine is constantly improving tools and instruments for economic regulation on the use of natural
goods. Today, the strategic development of the country requires significant changes in the
management system. It is necessary to create conditions for the formation and implementation of
own development strategies of the regions. To give the opportunity to utilize their resources and to
earn revenue from their use, as well as to introduce a system of environmentally balanced use of
natural resources.
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ИНФОРМАЦИОННО-КОММУНИКАТИВНАЯ
КОМПЕТЕНТНОСТЬ КАК УСЛОВИЕ ПРОФЕССИОНАЛИЗМА МЕНЕДЖЕРА
ОБРАЗОВАНИЯ
The need to study the information competence of the management of education and the relevance of its
professional activity are caused by a number of common, external to the formation of the processes taking place in
society at the present stage, and by their impact on the activities of educational institutions. Some of these processes are
included awareness of the fundamental role of information in social development, the development of the information
society and new information competence. The search for an adequate control environment undergoes reform of
education in Russia, where educational institutions move away from uniformity; provide the public with divergent
educational services are developed on the basis of democratization, are involved in the innovation process.
Keywords: information, information society, education manager, professionalism, professional quality
management education, information competence management education.
Необходимость изучения информационной компетентности менеджера образования и актуальность
ее в профессиональной деятельности обусловлены рядом общих, внешних по отношению к образованию
процессов, происходящих в обществе на современном этапе, и их влиянием на деятельность образовательных
учреждений. К числу этих процессов можно отнести осознание фундаментальной роли информации в
общественном развитии, становление информационного общества и новой информационной
компетентности. поиск адекватного управления в условиях реформирующегося российского образования,
когда образовательные учреждения уходят от единообразия, предоставляют населению вариативные
образовательные услуги, развиваются, на основе демократизации, участвуют в инновационных процессах.
Ключевые слова: информация, информационное общество, менеджер образования, профессионализм,
профессиональные качества менеджера образования, информационная компетентность менеджера
образования.

Характерными особенностями современной фазы развития мировой цивилизации
являются технологизация, информатизация, интеллектуализация и глобализация экономики,
повлекшие за собой общественные, политические и экономические преобразования. Следуя
этим тенденциям, современный менеджер-управленец наряду с фундаментальными
знаниями теории и практики управления должен иметь высокий уровень развития
информационной
компетентности,
что
обеспечит
возможность
быстрого
и
квалифицированного просчета вариантов и альтернатив, выполнения аналитических,
прогнозных расчетов, подготовки управленческих решений.
Информационная компетентность в структуре профессиональной компетентности
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менеджера образовательного учреждения занимает одну из ключевых позиций: в ней
проявляется способность к овладению новыми технологиями и понимание их применения,
аналитическое отношение к слабым и сильным сторонам инноваций в образовании, а также
критическое суждение в отношении информации, распространяемой по каналам средств
массовой информации. Менеджер образования - это профессионал, способный творчески
осуществлять профессиональную управленческо-педагогическую деятельность, непрерывно
развиваясь и самореализовываясь в ней как индивидуальность.
Успешное функционирование, а подчас и выживание образовательных организаций
сегодня зависит от того, насколько успешно управленческий персонал справляется с
задачами адаптации и развития организации в меняющихся условиях рыночной среды.
Заметно возрастает потребность в высококвалифицированных управленцах-менеджерах,
способных к исполнению своих функций в условиях глобализации информационных
потоков.
Однако в системе профессионального образования мы наблюдаем недостаточное
освещение вопросов информационной компетентности и информационной культуры
менеджеров образования.
Анализ состояния изученности проблемы показал, что информационную
компетентность рассматривают как составляющую профессиональной компетентности (Б.С.
Гершунский, O.A. Кизик, И.А. Зимняя); как одну из ключевых компетентностей (C.B.
Тришина, A.B. Хуторской); во взаимосвязи с категориями «компьютерная грамотность»,
«информационная культура», характеризующими уровень развития личности (С.Д.
Каракозов); как составляющую информационной культуры личности (Н. И. Гендина). В
педагогических исследованиях выявлены задачи развития информационной компетентности,
ее свойства, компоненты (И.А. Зимняя, H.X. Насырова, А.А. Темербекова, C.B. Тришина,
A.B. Хуторской); исследованы отдельные условия и средства ее формирования (Н.В.
Евладова, 3.А. Колмакова, П.Н. Кузяев, С.В. Савельева).
Одной из острых проблем системы профессионального образования является
проблема адаптации руководителей к работе в условиях информационного общества.
Информационная компетентность относится к блоку ключевых компетентностей
любого современного человека. Информационная компетентность формируется в процессе
получения образования и социализации, и впоследствии в совокупности с другими
ключевыми компетентностями, выступает фактором успешной интеграции личности в
общество.
В психолого-педагогической литературе информационная компетентность личности
рассматривается как интегральное многоуровневое, профессионально значимое личностное
образование, которое проявляется в способности оперирования различного рода
информацией в профессиональной деятельности, состоящее из ценностно-мотивационного,
профессионально-деятельностного
и
рефлексивно-коммуникативного
компонентов,
выполняющее информационную, ориентационную, мобилизующую, организационную,
конструктивную, коммуникативную, развивающую функции и обладающее свойствами.
Несмотря на накопленный теоретический опыт в научной среде нет единства
подходов к определению понятия «информационная компетентность». Понятие
«информационная компетентность» достаточно широкое и определяемое на современном
этапе неоднозначно. Сегодня варианты определения этого понятия представлены в работах
широкого круга исследователей: О.И. Кочуровой, В.И. Назарова, А.В. Хуторского, В.А.
Сластенина, А.С. Белкина и др. Анализ состояния изученности проблемы показал, что
информационную компетентность рассматривают как составляющую профессиональной
компетентности (Б.С. Гершунский, O.A. Кизик, И.А. Зимняя); как одну из ключевых
компетентностей (C.B. Тришина, A.B. Хуторской); во взаимосвязи с категориями
«компьютерная грамотность», «информационная культура», характеризующими уровень
развития личности (С.Д. Каракозов); как составляющую информационной культуры
личности (Н.И. Гендина).
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В.А. Сластенин в структуре профессиональной компетентности выделяет
информационные умения, которые характеризуются умениями и навыками работы с
печатными источниками и библиографирования, умения добывать информацию из других
источников и дидактически ее преобразовывать.
А.С. Белкин под информационной компетентностью понимает систему знаний и
умений информационного поиска, отбора, анализа, а также умения преобразовывать,
сохранять и транслировать информацию при помощи современных информационных
технологий.
Различные авторы включают в информационную компетентность такие
составляющие как знания и умения в области основ информатики; ориентацию в основных
типах документов и видах изданий; владение формализованными методами аналитикосинтетической переработки информации; владение способами информационного поиска в
соответствии с профессиональными информационными потребностями; умения изложения
учебной информации; умения, связанные со сбором, обработкой, поиском, хранением и
представлением информации с использованием новых информационных технологий и сети
Интернет и др.
Принимая во внимание то, что главной особенностью деятельности менеджера
выступает возможность принимать управленческие решения, становится очевидным, что от
него требуется не только способность извлекать, структурировать и хранить информацию, но
и умение качественно анализировать ее, видеть тренды и тенденции, извлекать знания. Это
говорит о необходимости дополнения информационной компетентности аналитической
составляющей, которая может рассматриваться как совокупность знаний предметной
области, владения аналитическими методами (функциональный компонент), и
определенного типа структуры личности менеджера (личностный компонент).
Информационная компетентность - одна из ключевых компетентностей. Она имеет
объективную и субъективную стороны. Объективная сторона заключается в требованиях,
которые социум предъявляет к профессиональной деятельности современного специалиста.
Субъективная сторона информационной компетентности специалиста является отражением
объективной стороны, которая преломляется через индивидуальность специалиста, его
профессиональную деятельность, особенности мотивации в совершенствовании и развитии
своей информационной компетентности.
В задачи развития информационной компетентности специалиста входит:
- обогащение знаниями и умениями из области информатики и информационнокоммуникационных технологий;
- развитие коммуникативных, интеллектуальных способностей;
- осуществление интерактивного диалога в едином информационном пространстве.
Задачи развития информационной компетентности находят своё отражение в
конкретных функциях.
- Познавательная (или гносеологическая) функция. Данная функция направлена на
систематизацию знаний, на познание и самопознание человеком самого себя.
- Коммуникативная функция. Носителями коммуникативной функции являются
семантическая компонента, «бумажные и электронная» носители информации
педагогического программного комплекса. К бумажным носителям можно отнести учебник,
учебное пособие, лекции. В качестве электронного носителя может выступать:
интеллектуальная обучающая система, системы гипермедиа, электронные книги, среда
"микромир", автоматизированная обучающая система, средства телекоммуникаций.
- Адаптивная функция. Позволяет адаптироваться к условиям жизни и деятельности в
информационном обществе.
- Нормативная функция. Эта функция содержит показатели достижений и развития,
проявляется, прежде всего, как система норм и требований в информационном обществе и
осуществляется при соблюдении ряда условий:
1) норм морали;
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2) норм юридического права, которыми нужно руководствоваться в
профессиональной деятельности.
- Оценочная (информативная) функция. Сущность этой функции заключается в
формировании и активизации умений ориентироваться в потоках разнообразной
информации, выявлять и отбирать известную и новую, оценивать значимую и
второстепенную.
- Развивающая функция. Все вышеперечисленные функции объединяются в этой
одной и подчиняются ей. Речь идет не только в усвоении и использовании определенной
системы знаний, норм, правил, позволяющих действовать в современном информационном
обществе, но и о формировании активной самостоятельной и творческой работы самого
субъекта, ведущей к самореализации, самоактуализации.
Все функции тесно взаимодействуют между собой, переходят одна в другую и
фактически представляют единый процесс.
Систематизация исследований различных авторов, дает возможность рассмотреть
информационную компетентность менеджера как совокупность следующих умений и
навыков:
умение специалиста в процессе профессиональной деятельности анализировать
и формулировать свои информационные запросы;
готовность и умение менеджера оперировать различными источниками
информации, осуществлять их сознательный, а главное грамотный выбор;
способность свободно ориентироваться в большом информационном потоке,
определять степень надежности получаемой информации;
знание и самостоятельное использование на практике алгоритмов работы с
информацией;
способность создавать, обрабатывать, передавать, хранить, распространять
информацию;
навыки работы со средствами электронно-вычислительной, копировальномножительной, печатающей техники, устройствами, средствами факсимильной связи и
другими устройствами, способствующими оптимизации профессиональной деятельности
менеджера образования.
Информационные технологии в педагогической системе являются, в первую
очередь, инструментарием процесса овладения информацией, т.е. процесса познания,
результатом которого является получение знания.
Информатизационные процессы в современном обществе обуславливают
структурирование процесса познания, направленное на пропорциональность динамики
объема знаний нарастанию объема информации. Адекватным для формирования
информационной компетентности менеджера представляется развитие потребности
самостоятельной переработки информации, формирование навыков поиска, отбора,
творческого переосмысления необходимой информации, что позволит менеджеру в
дальнейшем эффективно осуществлять свою профессиональную деятельность.
Способы формирования информационной компетентности менеджера:
- использование компьютерной техники;
- развития единой информационной образовательной среды в колледже;
- формирование продуманной и взвешенной информационной политики колледжа;
- внедрение в управленческую среду программных средств;
- использование в профессиональной деятельности информационных технологий:
быстрая обратная связь между пользователем и средствами информационных технологий;
архивное хранение достаточно больших объемов информации; возможность передачи
информации, а также легкого доступа и обращения пользователя к центральному банку
данных;
автоматизация
процессов
информационно-методического
обеспечения,
организационного управления учебной деятельностью и контроля за результатами освоения
знаний обучающимися;
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- систематизация нормативно-правовой базы управления колледжа;
- перевод нормативно-правовой базы на электронные носители; электронный
документооборот; создание и постоянное обновление баз данных всех участников
образовательного процесса;
- повышение квалификации и самообразование менеджеров в сфере ИКТ.
В целом формирование информационной компетентности связано с развитием 4
групп умений: поиск информации, обработка информации, представление информации,
передача информации
Таким образом, критериями, обеспечивающими оценку уровня сформированности
информационной компетентности менеджера образования являются:
- определение потребности в информации и осознание характера требуемой
информации;
- владение рациональными приемами и способами поиска информации;
- владение методами оценивания информации;
- способность к анализу и синтезу информации;
- владение рациональными приемами использования информации;
- регулирование информационного обмена (планирование, реализация и контроль
информационного обмена, обсуждение и прояснение новых планов, вариантов стратегии,
целей и назначений, контроль хода работы);
- способность осуществлять этическое использование информации.
Реализация вышеперечисленных этапов будет способствовать формированию
информационной компетентности менеджера образования.
Последовательность формирования компонентов информационной компетентности,
которые, по сути, представляют собой иерархию уровней: по мере продвижения по этой
«иерархической» лестнице формируется новое мышление и как результат - информационная
компетентность.
Информационная компетентность относится к блоку ключевых компетентностей
менеджера образования. Информационная компетентность формируется в процессе
получения образования и социализации, и впоследствии в совокупности с другими
ключевыми компетентностями, выступает фактором успешной интеграции личности в
общество.
Профессионализм современного руководителя – это непрерывно возобновляемая и
развиваемая интегральная характеристика его личности, которая включает определенный
уровень информированности, осведомленности, знаний, опыта, подготовленности, а также
объединение значимых личностных качеств и способностей, необходимых для эффективного
выполнения своих профессиональных обязанностей.
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ОРГАНИЗАЦИЯ РАБОТЫ В ОВД РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ПО
КОМПЛЕКТОВАНИЮ ДОЛЖНОСТЕЙ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ГРАЖДАНСКОЙ
СЛУЖБЫ И ДОЛЖНОСТЕЙ ГРАЖДАНСКОГО ПЕРСОНАЛА: ПРОБЛЕМЫ И
ПУТИ ИХ РЕШЕНИЯ
The purpose of writing: to explore topical issues related to the organization of the devices to work with the
staff of law-enforcement bodies of the Russian Federation for the acquisition of state civil service positions and
positions of civil servants in the bodies of internal affairs;
Area of study: organizational and legal bases of the organization of the devices to work with the staff
associated with the arrival of citizens in bodies of internal affairs in the office of the civil service and civilian
personnel;
Conclusions: articulated and substantiated proposals for improving the current legislation on the organization
of work of personnel departments, selection and admission to the internal affairs bodies of citizens to civil service posts
and civilian posts.
Тhe possibility of further use of the results of the work: the work can be used in further scientific studies on
the issues of the research institute of the organization of the personnel departments of the Interior for acquisition of
civilian personnel and civil servants;
Practical application: the results can be used in the framework of improving the practices of the organization
of the departments related to personnel staffingcivilian personnel and civil servants;
Value: labor can be useful members of the staff to work with the staff of the Interior, the head (head), as well
as all other categories of civilian government employees.
Keywords: competition for admission to the civil service, vacancy of the civil service in the police, civil
servants, the test for admission to the civil service, the certification of civil servants, a qualifying examination for civil
servants, the Federal Law "On State Civil Service of the Russian Federation" Labor Code of the Russian Federation,
the employment contract, the order.
Цель написания статьи: исследовать актуальные проблемы, связанные с организацией работы
аппаратов по работе с личным составом органов внутренних дел Российской Федерации по комплектованию
должностей государственной гражданской службы и должностей гражданских служащих в ОВД;
Область исследования: организационно-правовые основы организации работы аппаратов по работе с
личным составом связанных с поступлением граждан в ОВД на должности государственной гражданской
службы и должности гражданского персонала;
Выводы: сформулированы и обоснованы предложения по совершенствованию действующего
законодательства о порядке организации работы кадровых подразделений, отбору и приему в ОВД граждан
на должности государственной гражданской службы и должности гражданского персонала.
Возможность последующего использования результатов работы: результаты работы могут
использоваться в дальнейших научных изысканиях, посвященных вопросам исследования института
организации работы кадровых подразделений органов внутренних дел по комплектованию должностей
гражданского персонала и государственных гражданских служащих;
Практическое применение: результаты работы могут быть использованы в рамках
совершенствования практики по организации работы кадровых подразделений связанных с комплектованием
должностей гражданского персонала и государственных гражданских служащих;
Ценность: работа может быть полезна сотрудникам аппаратов по работе с личным составом
органов внутренних дел, руководителям (начальникам), а также всем иным категориям гражданских
государственных служащих.
Ключевые слова: конкурс при поступлении на гражданскую службу, замещение должности
гражданской службы в органах внутренних дел, гражданские служащие, испытание при поступлении на
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государственную гражданскую службу, аттестация государственных гражданских служащих,
квалификационный экзамен гражданских служащих, Федеральный закон «О государственной гражданской
службе Российской Федерации», Трудовой кодекс Российской Федерации, трудовой договор, приказ.

Организация работы по комплектованию должностей гражданского персонала на
государственной службе, например, в органы внутренних дел строится, как правило, по двум
направлениям: 1) комплектование должностей лицами, осуществляющими трудовую
деятельность и 2) комплектование должностей лицами, проходящими государственную
гражданскую службу. Исследование законодательства, показывает, что каждое из указанных
направлений предполагает использование и применение абсолютно разных юридических
механизмов и инструментов. [1]
Сегодня процедура приема на должности гражданского персонала в органы
внутренних дел, предусматривает следующие основные действия:
1. Будущий работник составляет в письменной форме заявление на имя руководителя
организации о приеме на работу, с указанием должности, которую будет занимать, ставит
дату и подписывает заявление.
2. Затем заключается письменный трудовой договор, который составляется в двух
экземплярах, каждый из которых подписывается работником и работодателем (директором,
начальником отдела кадров и т.п.). При этом один экземпляр договора передается работнику,
а второй остается у работодателя.
3. Прием на работу оформляется приказом (унифицированная форма № Т-1),
изданным на основании заключенного трудового договора, и объявляется работнику под
расписку в трехдневный срок. Затем информация о приказе сообщается всем
заинтересованным подразделениям органа внутренних дел. По требованию работника ему
должна быть выдана заверенная копия указанного приказа. При этом следует особо
отметить, что приказ и подписанное заявление о приеме не являются и не могут являться
аналогами или заменой трудового договора.
4. Финальным этапом завершения процесса прием гражданина на работу является
внесение соответствующих записей в трудовую книжку. И это ни удивительно, так как
именно трудовая книжка является основным документом, подтверждающим сведения о его
трудовой деятельности.
Что же касается таких представителей гражданского персонала, как гражданские
служащие, то порядок приема на государственную гражданскую службу в органы
внутренних дел характеризуется сложностью и многоступенчатостью юридических
процедур, которыми сопровождается процесс комплектования соответствующих должностей
гражданского персонала.]2] Одной из таких активно используемых юридических процедур
являются кадровые технологии оценки персонала гражданской службы. На сегодняшний
день законодательно (Федеральный закон «О государственной гражданской службе
Российской Федерации» от 27 июля 2004 г. № 79-ФЗ ст. 22, 27, 48, 49) установлены такие
формы и виды оценки гражданских служащих Российской Федерации, как:
− конкурс на замещение вакантных должностей гражданской службы;
− испытание при поступлении на государственную гражданскую службу;
− аттестация государственных гражданских служащих;
− квалификационный экзамен гражданских служащих.[3]
Таким образом, у нас сложился и функционирует правовой институт оценки
персонала гражданской службы как система правовых норм, которая регулирует отношения,
складывающиеся в процессе оценки профессионально-деловых, нравственных и
гражданских служащих, а также в ходе практической реализации выводов аттестационной
или конкурсной комиссии. В основе оценки гражданских служащих лежат принципы,
которыми руководствуются представители нанимателя, кадровые службы, аттестационные и
конкурсные комиссии в процессе определения профессиональной пригодности работников и
их служебных качеств. Среди них: законность, объективность, демократизм, равный доступ
всех граждан к гражданской службе в соответствии с их образованием и профессиональными
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качествами, гласность и открытость, всеобщность (всеохватность), беспристрастность,
коллегиальность, регулярность. Краткий анализ оценочных кадровых технологий следует
начать с конкурса при поступлении на гражданскую службу и при замещении должности
гражданской службы понимается особая процедура отбора кадров на вакантные должности.
Конкурс (лат. concursus – стечение, столкновение) – соревнование, имеющее целью выделить
лучших из числа участников. Конкурс на замещение вакантной должности гражданской
службы РФ проводится на основании Федерального закона «О государственной гражданской
службе Российской Федерации» от 27 июля 2004 г. № 79-ФЗ (ст. 22) и Положения о конкурсе
на замещение вакантной должности государственной гражданской службы Российской
Федерации, утвержденном Указом Президента РФ «О государственной гражданской службы
Российской Федерации» от 1 февраля 2005 г. № 112. Данное Положение определяет порядок
и условия проведения конкурса на замещение вакантной должности гражданской службы в
федеральном государственном органе. Основная цель конкурса состоит в том, чтобы создать
условия для реализации конституционного права граждан на равный доступ к
государственной службе. Конкурс обеспечивает это право граждан Российской Федерации, а
также право государственных гражданских служащих на должностной рост.
Конкурс проводится в два этапа: первый – подготовительный этап и второй –
основной (заседание конкурсной комиссии). На подготовительном этапе осуществляются
следующие мероприятия. Прежде всего, государственный орган публикует объявление о
приеме документов для участия в конкурсе в периодическом печатном издании, а также
размещает информацию о проведении конкурса на сайте государственного органа. Конкурс в
федеральном орган исполнительной власти в сфере внутренних дел объявляется по решению
уполномоченного руководителя при наличии вакансии, замещение которой может быть по
закону осуществлено на конкурсной основе.
В объявлении о приеме документов для участия в конкурсе указывается:
наименование вакантной должности гражданской службы; требования, предъявляемые к
претенденту на замещение этой должности; место и время приема документов; срок, до
истечения которого принимаются документы. Право на участие в конкурсе имеют граждане
Российской Федерации, достигшие возраста 18 лет и владеющие государственным языком
РФ, соответствующие квалификационным требованиям к вакантной должности гражданской
службы. Гражданский служащий вправе на общих основаниях участвовать в конкурсе
независимо от того, какую должность он замещает на период проведения конкурса.
Гражданин, изъявивший желание поступить на государственную гражданскую
службу представляет в федеральный орган исполнительной власти в сфере внутренних дел:
– личное заявление;
– собственноручно заполненную анкету;
– копии паспорта, трудовой книжки и документов, подтверждающих
профессиональное образование;
– документ об отсутствии у гражданина заболевания, препятствующего поступлению
на гражданскую службу. Гражданский служащий, изъявивший желание участвовать в
конкурсе, направляет заявление на имя представителя нанимателя. Кадровая служба
обеспечивает ему получение документов, необходимых для участия в конкурсе. Документы
представляются в государственный орган в течение 30 дней со дня объявления об их приеме.
После проверки достоверности сведений, представленных претендентами на замещение
вакантной должности, представитель нанимателя принимает решение о дате, месте и
времени проведения второго этапа конкурса. В ходе установления и проверки обстоятельств,
препятствующих поступлению гражданина на гражданскую службу, его информируют в
письменном виде о причинах отказа в участии в конкурсе. Лицам, допущенным к конкурсу,
не позднее, чем за 15 дней направляется сообщение о дате, месте и времени проведения
конкурса.
Для проведения конкурса правовым актом образуется конкурсная комиссия,
действующая на постоянной основе. В состав конкурсной комиссии входят:
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– представитель нанимателя и (или) уполномоченные им гражданские служащие (в
том числе из подразделения по вопросам государственной службы и кадров, юридического
(правого) подразделения, в котором служащий, подлежащий аттестации, замещает
должность гражданской службы);
– представитель федерального государственного органа по управлению
государственной службой;
– представители научных и образовательных учреждений, других организаций,
приглашаемые соответствующим органом по управлению государственной службой по
запросу представителя нанимателя в качестве независимых экспертов – специалистов по
вопросам, связанным с гражданской службой, без указания персональных данных экспертов.
Число независимых экспертов должно составлять не менее четверти от общего числа
членов конкурсной комиссии.
Конкурс не проводится:
– при назначении на должности на определенный срок полномочий (для
«руководителей» и «помощников (советников)»;
– при назначении на должности «руководители», которое осуществляется
Президентом и Правительством РФ;
– при заключении срочного служебного контракта;
– при назначении на должность служащего, состоящего в кадровом резерве,
сформированном на конкурсной основе;
– при назначении на должности, связанные с использованием сведений,
составляющую государственную тайну;
– при назначении на должность из младшей группы должностей гражданской службы.
На втором, основном этапе конкурса конкурсная комиссия на своем заседании
оценивает кандидатов на основании представленных ими документов, а также на основании
конкурсных процедур с использованием не противоречащих федеральным законам методов
оценки профессиональных и личностных качеств кандидатов. Методы оценки:
собеседование, анкетирование, групповые дискуссии, тестирование и т.д. по вопросам,
связанным с выполнением должностных обязанностей по вакантной должности. Конкурс
заключается в оценке профессионального уровня бы, их соответствия квалификационным
требованиям к этой должности. Заседание конкурсной комиссии проводится при наличии не
менее двух кандидатов. Решение принимается открытым голосованием простым
большинством голосов в отсутствие кандидата. Оно является основанием для назначения
кандидата на вакантную должность или отказа в таком назначении. По результатам конкурса
издается акт (приказ) представителя нанимателя о назначении победителя конкурса на
вакантную должность гражданской службы и с ним заключается служебный контракт. [4]
Кандидатам, участвовавшим в конкурсе, сообщается о результатах конкурса в письменной
форме в течение месяца со дня его завершения. Информация о результатах конкурса
размещается на сайте государственного органа. Кандидат вправе обжаловать решение
конкурсной комиссии в соответствии с законодательством Российской Федерации.
Испытание при поступлении на гражданскую службу проводится на основании
Федерального закона «О государственной гражданской службе Российской Федерации» от
27 июля 2004 г. № 79-ФЗ (ст. 27) и Постановления Правительства Российской Федерации от
5 июля 2000 г. № 490 «Об испытании при назначении на государственную должность
федеральной государственной службы Правительством Российской Федерации». Основная
цель испытания состоит в том, чтобы на практике проверить соответствие претендента
замещаемой должности гражданской службы. Юридически под испытанием при
поступлении или замещении должности гражданской службы понимается исполнение
полномочий, не образующее правовых оснований для предоставления служащему гарантий
от увольнения. В приказе руководителя государственного органа и служебном контракте
может быть предусмотрено испытание гражданского служащего. Срок испытания
устанавливается от трех месяцев до одного года. Гражданским служащим, назначенным на
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новую должность гражданской службы в порядке перевода из другого государственного
органа, может устанавливаться срок испытания от трех до шести месяцев. Отсутствие в акте
государственного органа о назначении на должность гражданской службы и служебном
контракте условия об испытании означает, что гражданский служащий принят без
испытания.
Испытание не устанавливается для:
– беременных женщин
– гражданских служащих;
– граждан, окончивших обучение в образовательных учреждениях и впервые
поступающих на гражданскую службу в соответствии с договором на обучение;
– граждан и гражданских служащих при замещении должностей категорий
«руководители» и «помощники (советники)» которые замещаются на определенный срок
полномочий;
– государственных служащих, назначенных на должности гражданской службы в
порядке перевода в связи с реорганизацией или ликвидацией государственного органа либо
сокращением должностей гражданской службы.
По окончании установленного срока испытания при отсутствии у гражданского
служащего классного чина, соответствующего замещаемой должности, проводится
квалификационный экзамен, по результатам которого служащему присваивается классный
чин. Если срок истек, а гражданский служащий продолжает замещать должность
гражданской службы, то он считается выдержавшим испытание. Если же служащий,
проходящий испытание, нарушит служебную дисциплину и служебный распорядок и
ненадлежаще исполняет нормы должностного регламента, представитель нанимателя вправе
расторгнуть служебный контракт. [5]
В связи, со значительным сокращением количества должностей начиная с 2011 года и
приходом на них гражданских лиц в органах внутренних дел Российской Федерации стал
меняться и кадровый состав. В результате роль и значение гражданского персонала в
современных условиях становиться более значимой. Вместе с тем, не стоит забывать о том,
что, взвалив на свои плечи новые обязанности, которые ранее выполнялись исключительно
людьми в погонах, представители гражданского персонала не являются аттестованными.
К сожалению, и практика в органах внутренних дел показывает, что некоторые
уполномоченные руководители отождествляют гражданский персонал с сотрудниками в
части касающейся тех нагрузок и объема работ, которые каждая из данных категорий
осуществляют, что, несомненно, порой приводит к нарушениям прав первых, ]6] что
проявляется в возложении на них определенных обязанностей наравне с сотрудниками:
прибывать в территориальный орган МВД России по тревоге, знать состав аптечки АИ-2 и
т.п.
А ведь права и обязанности гражданского персонала в первую очередь закреплены в
Трудовом кодексе Российской Федерации.[7]
Кроме того, сегодня все еще имеет место и правовая безграмотность и отсутствие
уважительного отношения к действующему трудовому законодательству в вопросах
правового регулирования труда гражданского персонала, в том числе и такие причины, как:
 сокращение финансирование материально-технического обеспечения мер охраны
труда;
 отсутствие эффективной системы стимулирования работодателей к безусловному
соблюдению требований законодательства о трудовых правах;
 ненадлежащее осуществление внутриведомственного контроля за соблюдением
трудового законодательства и охраны труда со стороны нанимателя и профсоюзных
органов;
 отсутствие четко выверенной стратегии по просвещению всех сторон по вопросам
трудового законодательства (законодательства о государственной гражданской
службе) и пр.
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С какими же наиболее распространенными нарушениями требований трудового
законодательства приходится сталкиваться гражданскому персоналу в процессе организация
работы по комплектованию должностей гражданского персонала в органах внутренних дел?
1. Самыми распространенными видами нарушений трудового законодательства
являются нарушения, связанные с оформлением, изменением и расторжением трудовых
договоров:
- неоформление трудовых договоров в письменном виде (нарушение ст. 67 ТК РФ).
Так, например, часто имеет место такой случай, когда уволенный сотрудник
продолжает работу в том же органе внутренних дел, на той же должности, но уже
замещаемой согласно штатному расписанию гражданским персоналом. В данном случае мы
сталкиваемся с нарушением требования ст. 61 ТК РФ, согласно которой когда лицо
приступает к работе с ведома или по поручению работодателя или его представителя, то
трудовой договор считается заключенным, даже если он не оформлен в письменной форме;
- невнесение в трудовые договоры обязательных условий (нарушение ст. 57 ТК РФ).
Обязательными для включения в трудовой договор являются следующие условия:
место работы, трудовая функция (работа по должности в соответствии со штатным
расписанием, профессии, специальности с указанием квалификации; конкретный вид
поручаемой работнику работы), дата начала работы, условия оплаты труда, режим рабочего
времени и времени отдыха, компенсации за тяжелую работу и работу с вредными и (или)
опасными условиями труда, условия, определяющие в необходимых случаях характер
работы (подвижной, разъездной, в пути, другой характер работы); условие об обязательном
социальном страховании работника и некоторые другие условия.
В любом случае если при заключении трудового договора в него не были включены
какие-либо сведения и (или) условия, то это не является основанием для признания
трудового договора незаключенным или его расторжения. Трудовой договор должен быть
дополнен недостающими сведениями и (или) условиями. При этом недостающие сведения
вносятся непосредственно в текст трудового договора, а недостающие условия определяются
приложением к трудовому договору либо отдельным соглашением сторон, заключаемым в
письменной форме, которые являются неотъемлемой частью трудового договора;
- перевод работников на другую работу без их письменного согласия (нарушение ст.
72.1 ТК РФ).
Согласно ч.ч. 2 и 3 ст. 72.2 ТК РФ перевод работника другую работу допускается
только с письменного согласия работника.
- неуведомление работников за два месяца о предстоящих изменениях определенных
сторонами условий трудового договора, а также о причинах, вызвавших необходимость
таких изменений (нарушение ст. 74 ТК РФ).
Как следует из ст. 74 ТК РФ, к причинам, связанным с изменением организационных
или технологических условий труда, отнесены, в частности:
1) изменения в технике и технологии производства;
2) структурная реорганизация производства. При этом речь не идет об изменениях
трудовой функции работника.
Иными словами речь может идти о следующих действиях работодателя как
соответствующих трудовому законодательству.
Во-первых, работодатель должен издать приказ или распоряжение, в котором будет
обосновано введение изменений организационных или технологических условий труда,
перечислены работники, которых коснутся изменения, и указано, что необходимо сделать в
связи с этим.
Во-вторых, о предстоящих изменениях определенных сторонами условий трудового
договора, а также о причинах, вызвавших необходимость таких изменений, работодатель
обязан уведомить работника в письменной форме не позднее, чем за два месяца. Если
работник согласен на работу в новых условиях, оформляется дополнительное соглашение к
трудовому договору. В том случае, если по каким-либо причинам работник отказывается
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продолжать трудиться в новых условиях, работодателю необходимо предложить ему другую
имеющуюся работу (как вакантную должность или работу, соответствующую квалификации
работника, так и вакантную нижестоящую должность или нижеоплачиваемую работу),
которую работник может выполнять с учетом его состояния здоровья. При этом
работодатель обязан предлагать работнику все отвечающие указанным требованиям
вакансии, имеющиеся у него в данной местности. Предлагать вакансии в других местностях
работодатель обязан, если это предусмотрено коллективным договором, соглашениями,
трудовым договором (ч. 3 ст. 74 ТК РФ).
- невнесение в срочные трудовые договора обстоятельств (причин), послуживших
основанием для заключения срочного договора (нарушение ч. 2 ст. 57 ТК РФ);
- заключение срочных трудовых договоров без достаточных правовых оснований
(нарушение ч. 2 ст. 58 ТК РФ), расторжение трудового договора без предупреждения
работников за три дня до окончания срока действия срочного трудового договора
(нарушение ст. 79 ТК РФ).
Трудовым кодексом Российской Федерации предусмотрена возможность заключения
срочного трудового договора, когда трудовые отношения не могут быть установлены на
неопределенный срок с учетом характера предстоящей работы или условий ее выполнения, а
именно в случаях, предусмотренных ч. 1 ст. 59 ТК РФ.
Следует признать, что массовая «демилитаризация» должностей уже сегодня
поставила множество вопросов, вызвала и проблемы, которые ждут своего разрешения.
Изучение основных проблем, возникающих при организации работы по
комплектованию должностей гражданского персонала органов внутренних дел, позволяет
нам сделать следующие выводы:
1. Организация работы по комплектованию должностей гражданского персонала
органов внутренних дел строится, как правило, по двум направлениям: 1) комплектование
должностей лицами, осуществляющими трудовую деятельность и 2) комплектование
должностей лицами, проходящими государственную гражданскую службу. Исследование
законодательства, показывает, что каждое из указанных направлений предполагает
использование и применение абсолютно разных юридических механизмов и инструментов.
2. Порядок приема на государственную гражданскую службу в органы внутренних дел
характеризуется сложностью и многоступенчатостью юридических процедур, которыми
сопровождается процесс комплектования соответствующих должностей гражданского
персонала.
3. В связи, со значительным сокращением количества должностей, начиная с 2011
года и приходом на них гражданских лиц, в органах внутренних дел Российской Федерации
стал меняться и кадровый состав. В результате роль и значение гражданского персонала в
современных условиях становиться более значимой. Вместе с тем, не стоит забывать о том,
что, взвалив на свои плечи новые обязанности, которые ранее выполнялись исключительно
людьми в погонах, представители гражданского персонала не являются аттестованными.
Вместе с тем, массовая «демилитаризация» должностей в органах внутренних дел, уже
сегодня поставила множество вопросов, вызвала и проблемы, которые ждут своего
разрешения.
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ДОСВІД ПОЛЬЩІ ЩОДО АКТИВІЗАЦІЇ ПРОЦЕСІВ ІНВЕСТУВАННЯ В
КОНТЕКСТІ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЕКОНОМІЧНОЇ БЕЗПЕКИ

In the article the Polish experience of attracting investment resources at national and
regional levels is considered. Peculiarities of the formation of investment policy in Poland and the
possibility of their implementation in Ukraine are analyzed. The ways of ensuring the economic
security in Poland, based on the activation of investment processes are studied; and the key issues
important for the Ukrainian economy are defined.
Keywords: investment activity, region, investment policy, economic security,
У статті розглянуто польський досвід залучення інвестиційних ресурсів на
національному та регіональному рівнях. Проаналізовано особливості формування
інвестиційної політики у Польщі, а також можливість їх впровадження в Україні.
Досліджено шляхи забезпечення економічної безпеки в Польщі на основі активізації
інвестиційних процесів та визначено ключові аспекти інвестиційної діяльності в регіонах, що
є актуальними для української економіки
Ключові слова: інвестиційна діяльність, регіон, інвестиційна політика, економічна
безпека.
Здійснення інвестиційної політики є одним із ключових елементів забезпечення
високого рівня економічної безпеки будь-якої держави. Застосування зарубіжного досвіду
щодо активізації інвестування в Україні, дозволить прискорити процес формування
ефективної інвестиційної політики як на національному, так і на місцевому рівнях, та
365

посилить рівень економічної безпеки держави. Також, саме реалізація практично перевірених
інвестиційних стратегій та ідей щодо створення сприятливого інвестиційного клімату,
дозволить мінімізувати затрати та потенційні ризики, що можуть виникнути при його
формуванні.
Однією з країн, чий досвід створення привабливого інвестиційного клімату з метою
покращення показників соціально-економічного розвитку і зміцнення рівня економічної
безпеки може бути корисним для України, є Польща. Польща – це країна, яка є однією з
найбільш інвестиційно привабливих у Європі. Для досягнення такого високого рівня
інвестиційної безпеки у Польщі було здійснено та реалізується на даний момент багато
інституційно-правових змін. У 2002 році було прийнято закон «Про фінансову підтримку для
інвестицій» [1]. Даний закон спрямований на посилення інвестиційної активності
підприємств та активізацію процесів інвестування на місцевому рівні (у межах гмін). На його
основі здійснюється підтримка вдосконалення та розбудови інфраструктури, виділення
дотацій на створення нових робочих місць та надання іншої допомоги інвесторам, які
планують виробничу діяльність на місцевому рівні. Прийняття такого закону дозволило
збільшити обсяг інвестицій екологічного характеру та інвестицій, що пов’язані з
інноваціями, також це стало запорукою формування нових робочих місць.
Уряд Польщі проводить ліберальну митну політику для іноземних інвесторів.
Підприємства, створені відповідно до закону «Про товариства з часткою іноземного
капіталу», звільняються від сплати мита на обладнання, яке придбане за кордоном протягом
перших трьох років діяльності, а також їм компенсується ПДВ, сплачений від вартості
основних засобів, ввезених у країну, що є внеском у статутний капітал [2].
У Польщі велика увага у плані податкового навантаження приділяється наявним і
потенційним інвесторам. Податок на доходи юридичних осіб не змінювався з 2004 року і
становить 19 % [3]. Це є досить низьким показником для податкових систем серед
найпотужніших країн ЄС. Така низька ставка корпоративного оподаткування виступає одним
із елементів постійного залучення прямих іноземних інвестицій у польську економіку.
Податок на доходи фізичних осіб-підприємців також знаходиться на рівні 19 %. Для
нерезидентів він може бути аналогічним за умови, якщо здійснення підприємницької
діяльності буде реалізовуватись у формі прозорої компанії на основі партнерства з
резидентом. Також можливий варіант повної відсутності оподаткування підприємницької
діяльності для нерезидентів завдяки приєднанню до структури власників польського
інвестиційного фонду, доходи якого звільняються від оподаткування.
У межах польської юрисдикції вигідним для іноземних товариств є співпраця з
польськими товариствами. Це дозволяє отримувати дивіденди з оподаткуванням їх на рівні 5
% нерезидентам, які мають мінімум 25 % акцій у межах статутного капіталу польського
товариства.
Одним з інструментів залучення прямих іноземних інвестицій на місцевому рівні є
створення спеціальних економічних зон (СЕЗ), яких на даний момент в Польщі налічується
14 [4]. У нормативно-правовому плані діяльність СЕЗ регулюється Законом «Про спеціальні
економічні зони» від 20 жовтня 1994 року, а також поправками та різними юридичними
актами [5].
Для кожної із 14 зон розроблена програма розвитку, що дозволяє інвесторам та
органам державної влади ефективно співпрацювати. Ключовим індикатором позитивних
наслідків реалізації стратегії щодо інвестування у СЕЗ є продовження польським урядом
терміну функціонування таких зон до 31 грудня 2020 року.
Одним з елементів активізації інвестиційної діяльності в Польщі є формування
системи фінансової підтримки інвестиційної діяльності. Відповідно, для одержання такого
фінансування інвесторові потрібно виконати як мінімум одну з нижче перерахованих вимог:
обсяг інвестицій повинен перевищувати 10 млн. євро; обсяг інвестицій у розвиток і
модернізацію існуючого бізнесу повинен перевищувати 500 тис. євро; повинно бути
створено 100 або більше робочих місць для існуючих підприємств; для нових підприємств
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мінімальна кількість новостворених робочих місць починається від 20; інвестиції спрямовані
на використання технологічних інновацій або спрямовані на підвищення рівня екологічної
безпеки. Дотримання усіх вищезазначених вимог розглядається із середньострокової
перспективи (мінімум 5 років). Формування такої системи фінансової підтримки дозволило
значно покращити польський інвестиційний клімат. Оскільки польський уряд комплексно
підходить до питання активізації процесів інвестування, то вирахувати безпосередньо
результат впливу щодо запровадження окремих фінансових механізмів дуже складно.
Важливу роль в активізації процесів інвестування відіграє активна інформаційна
політика держави. В Польщі вона полягає у формуванні позитивного іміджу країни за
рахунок реалізації різноманітних проектів щодо національного брендингу. Формування
стратегії національного брендингу в Польщі почалося із реалізацією зовнішньої політики
країни щодо вступу в ЄС. Ключовими завданнями вступу до ЄС на початкових етапах, за
Національною стратегією інтеграції, було реагування на негативні оцінки, що створювали
певні бар’єри для вступу у ЄС та співпрацю з іноземними ЗМІ [6]. На даному етапі сутність
національного брендингу в основному зорієнтована на формування позитивного іміджу
країни для потенційних інвесторів, а також активізації туризму, залучення
висококваліфікованих трудових ресурсів, просування польських брендів і торгових марок та
реалізації інших економічних та політичних аспектів.
Вагомим аспектом активізації процесів інвестування є створення Польського
агентства інформації та іноземних інвестицій (PAIiIZ) та його регіональних центрів,
ключовим завданням якого є збільшення притоку іноземних інвестицій [4].
Функціональними обов’язками PAIiIZ є допомога інвестору отримати швидкий доступ до
економічної та юридичної інформації; пошук потенційних партнерів, а також інвестиційно
привабливих територій; надання різноманітних рекомендацій інвесторові в ході здійснення
інвестиційної діяльності.
Окремо приділяється увага регіональним інвестиційним центрам, які в основному
розміщені у східній Польщі, оскільки саме ця частина території країни потребує більшої
кількості інвестицій. Такі центри створені у 5 польських воєводствах та представляють
інформацію про 13 тис. підприємств східної Польщі та про 900 інвестиційних пропозицій [7].
Для кращого інформування потенційних інвесторів також розроблені інформаційна база
бізнес-контактів й інтерактивна карта, в якій представлені інвестиційні пропозиції та інші
інформаційні ресурси.
Велика увага в Польщі приділяється розвитку малого та середнього бізнесу, оскільки
саме малі та середні підприємства забезпечують 50 % польського ВНП, 50 % експорту, а
також 60 % імпорту країни [8]. Активний розвиток малого та середнього бізнесу почався із
упровадженням реформ «шокової терапії», де ключову роль відіграли процеси приватизації.
На сьогодні активізація такого бізнесу здійснюється на основі урядової програми
«Підприємництво перш за все» [9]. Відповідно до цієї програми, для малих та середніх
суб’єктів економічної діяльності надаються пільги у сфері податкового та амортизаційного
навантаження, полегшується подача звітних документів, а також митних процедур,
знижуються витрати на утримання працівників, відбувається спрощення системи соціального
забезпечення та правил для отримання державної допомоги. Для активізації малого та
середнього бізнесу в сфері альтернативної енергетики, капітального будівництва та
будівництва міської інфраструктури, а також деяких інших напрямках економічної
діяльності польський уряд та ЄС надають можливість одержання державних субсидій та
субвенцій. Кредитування польськими та європейськими банками малого та середнього
бізнесу зорієнтоване на низькі відсоткові ставки та не виходить за межі 5 % річних. Така
система різних спрощень та пільг дозволяє польському бізнесу формувати внутрішні
інвестиційні ресурси, які в подальшому знову використовуються для інвестування.
Окремим аспектом інвестиційної привабливості в Польщі є доступ країни до
міжнародних ноу-хау та інновації завдяки активній співпраці міжнародних та польських
компаній [10]. На даному підґрунті, а також за рахунок підтримки органами державної влади
367

активної інноваційної політики (рахунок на основі здійснення інституційної підтримки,
максимального інформування, а також створення баз даних щодо різноманітних
інноваційних проектів) окремим ядром акумуляції інвестицій є створення кластерів. У
Польщі діє близько 40 кластерів, які мають різну спеціалізацію. Зокрема, це промисловий
кластер, кластер об’єднання виробників автозапчастин, хімічний кластер, кластер з
виробництва меблів, кластери у галузі енергетики та екології, біотехнології та фармакології,
кластери по транспортуванню сировини, кластер авіаперевезень, кластер чистої вугільної
технології, біопродуктів та чистих технологій.
Питання економічної безпеки у Польщі висвітлено в «Стратегії національної безпеки
Республіки Польща» [11], в якій ключовим викликом у сфері економічної безпеки є
невисокий рівень конкурентоспроможності польської економіки. Вирішення даної проблеми
можливе за рахунок упровадження інновацій у виробництва, а також певних правових змін,
якими регулюється економічна діяльність. Окремо звертається увага на питання
диверсифікації енергетичних ресурсів, зокрема за рахунок альтернативних джерел енергії.
Важливим залишається питання боротьби з корупцією у багатьох секторах економіки.
Забезпечення прийнятного рівня економічної безпеки в контексті реалізації інвестиційної
політики держави здійснюється за рахунок отримання іноземного фінансового капіталу,
оскільки внутрішній інвестиційний потенціал є обмеженим. Тим не менш, станом на 2012 рік
іноземні інвестиції в Польщу сягнули 180 млрд. євро, що, зокрема, в чотири рази більше, ніж
в Україну за аналогічний період.
Значний обсяг залучення інвестицій, сприятливий інвестиційний клімат сприяють
позитивній динаміці розвитку польської економіки і посиленню рівня економічної безпеки.
За останні півтора десятиліття рівень економічної безпеки Польщі значно зміцнився. Одним
із ключових показників визначення рівня економічної безпеки за методологією,
запропонованою комісію ООН за програмами розвитку (UNDP), є рівень ВНП на душу
населення. У в 2000 році ВНП становив 4,1 тис. дол. США, тоді як у 2014 році – вже 12,5
тис. дол. США на душу населення.
На нашу думку, посилення економічної безпеки Польщі та активізації процесів
інвестування сприяли такі дії польського уряду: прийняття закону «Про фінансову підтримку
для інвестицій» та деяких поправок до нього; послаблення податкового навантаження
наявним та потенційним інвесторам; формування ВЕЗ та концепції розвитку кожної з них;
розробки системи фінансової підтримки інвестицій; реалізація стратегії щодо національного
брендингу; створення Польського агентства інформації та іноземних інвестицій (PAIiIZ) та
його регіональних центрів; стимулювання розвитку малого та середнього підприємництва та
активна кластеризація економіки.
Вважаємо, що багато із упроваджених програм щодо активізації інвестиційних
процесів та посилення рівня економічної безпеки будуть актуальними для України.
Особливої уваги заслуговує розробка та реалізація стратегії щодо національного брендингу
України з метою формування позитивного іміджу нашої країни для потенційних інвесторів
та споживачів української продукції. Окремо потрібно звернути увагу на діяльність
польського агентства інформації та іноземних інвестицій, де основоположним завданням
виступає програма щодо вирівнювання регіонів за рахунок активізації процесів інвестування.
Одним із вагомих елементів підвищення інвестиційної привабливості регіонів повинні
виступати кластери, які у Польщі активно діють та виступають фактором залучення
інвестицій. Аналіз ВЕЗ показав, що для кожної з таких зон існує спеціально розроблена
програма, пільги та вимоги для інвесторів, з метою найефективнішого використання
наявного потенціалу такої зони та дотичних до її територій. Тому актуальним для України
буде використання польського досвіду реалізації програми ВЕЗ із врахуванням попередніх
недопрацювань при створенні ВЕЗ в Україні, а також врахування особливостей та специфіки
при формуванні кожної з таких територій та розробки на їх базі інвестиційних пропозицій.
Розвиток малого та середнього підприємництва у Польщі є одним із ключових джерел
залучення внутрішніх інвестиційних ресурсів. Це є результатом коректної діяльності уряду
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щодо податкової лібералізації, внаслідок чого у підприємців, після оплати відповідних
податків та забезпечення особистих фінансових потреб, залишаються ресурси, що можуть
використовуватися як інвестиції. Тому одним із ключових факторів для підвищення рівня
економічної безпеки та посилення процесів інвестування буде активний розвиток малого і
середнього бізнесу та послаблення податкового навантаження для таких груп підприємців.
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The purpose of the article is to study the risks and threats for household while measuring economic security of
the national economy, region, city. The article analyzes the current approaches in international academic literature to
establish the important risks and threats in the measurement of economic security.
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Мета статті полягає у дослідження ризиків та загроз для домогосподарств при вимірюванні
економічної безпеки національної економіки, регіону, міста. В статті проведено аналіз поточних підходів в
світовій науковій літературі до встановлення важливих ризиків та загроз при вимірюванні економічної
безпеки.
Ключові слова: ризики, загрози, економічна безпека, вимірювання економічної безпеки,
домогосподарство, національна економіка

Економічна безпека для держави, регіону, міста, кожного окремого взятого
громадянина чи домогосподарства – є базовою потребою та одним з основних прагнень
людей на всіх зазначених рівнях. Аналіз та вимірювання економічної безпеки можливо
проводити як класичним методом, аналізуючи сукупні показники економіки, так і за
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допомогою аналізу сукупності економічної безпеки домогосподарств національної
економіки, регіону, міста.
Новизною даної роботи є використання альтернативного, світового, сучасного
підходу до вимірювання економічної безпеки через аналіз стану домогосподарств, як
первинної ланки національної економіки. Цілями даної роботи є розгляд та дослідження
ризиків та загроз при вимірюванні економічної безпеки національної економіки, регіону,
міста. Завданнями даної роботи є дослідження принципів визначення ризиків та загроз
економічної безпеки домогосподарств. Дослідження проводиться на емпіричному і
теоретичному рівнях.
Використовуючи альтернативний підхід вимірювання економічної безпеки – шляхом
оцінки стану економічної безпеки (незахищеності) сукупності домогосподарств в
національній економіці, регіоні, місті необхідно сформувати ключові принципи, за якими
таке вимірювання необхідно здійснювати. Такі принципи повинні включати: встановлення
переліку, параметрів, та оптимальної агрегації сукупності ризиків та небезпек для
економічного стану домогосподарств. Ширше дослідження принципів, повинно
встановлювати одиниці вимірювання ризиків та небезпек, а також оптимальні періоди
вимірювань.
Виходячи з того, що економічна безпека для сукупності домогосподарств при
вимірюванні національної економічної безпеки (а також регіону, міста) являє собою
наявність реальних причин для стурбованості в домогосподарстві з приводу настання
майбутніх негативних наслідків від ризиків та загроз – необхідно встановити конкретний
перелік ризиків, загроз, небезпек, їх ступінь впливу, масштаби і т.д.
Більшість сучасних вчених в академічних працях виділяють лише одну змінну для
розрахунку стану економічної безпеки домогосподарства – великі втрати в доходах
домогосподарства, з врахуванням накопиченого багатства, волатильності доходів в
минулому та їх впливу на ймовірність отримання доходів у майбутньому [1,2,3,4,5].
Ризики та загрози для нормальної життєдіяльності людини є тотожними та базовими
для нормального економічного існування домогосподарства в національній економіці. Їх
перелік представлено у Загальній декларації ООН з прав людини від 1948 року, який
передбачає конкретні умови причин виникнення ризиків і загроз: безробіття, хвороба,
інвалідність, вдівство і старість [6]. Проте, якщо поцікавитись у самих домогосподарств про
те, які вони мають ризики та загрози, то для більшості це будуть ризики ненадійності доходів
на робочому місці, неможливість прогодувати себе і свою родину, фінансові ризики, тощо.
Окрім того в програмі ООН по сприянню сталому розвитку населених пунктів, заснованої в
1978 році, передбачається ще такий важливий фактор для нормального існування людини –
«наявність даху над головою» (забезпеченість домогосподарства житлом). І так
експоненціальне збільшення кількості ризиків та загроз може бути визначене аж до
отримання настільки великого переліку, що унеможливить обробку та збір даних. Це
викликає необхідність сконцентруватись на обмеженому переліку ризиків та загроз.
Більшість наукових досліджень, що описуються в академічній літературі досліджують
окремі ризики та загрози, що спіткають домогосподарства та не торкаються питань синтезу
зазначених факторів. Дослідження окремих показників більш деталізовано призводить до
викривлення сприйняття загального стану економічної безпеки. Оскільки більшість вчених
досліджують ризик втрати роботи, розберемо проблеми з цим підходом більш детально. Так
наприклад, в дослідженні, що проходило в 16 країнах Європейського Союзу опитаним було
запропоновано відповісти на питання «чи почуваються вони незахищеними, що до втрати їх
роботи» (низький ступінь безпеки забезпечення людини роботою) – більшість відповіли, що
вони згодні або повністю згодні [7]. В цьому та інших дослідженнях відповіді референтів є
єдиним критерієм, що визначають вплив такого ризику на економічну безпеку
домогосподарства, представником якого вони є. При цьому ігнорується контекст в якому
отримана відповідь на поставлене запитання. Не враховується наявність державного (і не
державного) соціального страхування на випадок втрати роботи, не враховується допомога
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по безробіттю та можливість компенсації втрат за рахунок інших членів домогосподарства.
Подібний акцент на моментному і не контекстному сприйнятті респондентом поточного
наявного ризику репрезентує складність та можливості проведення подібних досліджень і
оцінювання економічної безпеки домогосподарств [8]. Ризик бути безробітним є загальним
вираженням стану частини населення, що бажає але не може знайти оплачувану роботу.
Такий ризик не є рівномірним в масштабах національної економіки, оскільки він буде
виражати різний стан, наприклад у представників будівельної галузі і акторів театру.
Мікрорівневий приклад приводить важливість узагальнення і необхідності сприйняття явища
на макрорівні – при наявності високого попиту на робочу силу в національній економіці –
рівень захищеності окремої людини від ризику бути безробітним буде вищим, про те це не
вплине на ризик втрати робочого місця. Ці два схожих ризики відображають одне й те саме
побоювання домогосподарства з приводу втрати джерела доходів, але вони не є тотожними.
В даному випадку один з ризиків відображає поточний стан і не бере до уваги наявності
вільних робочих місць, на відміну від іншого. Обидва цих ризики не є такими, що повністю
відображають всю величину наслідків від настання негативної події, вони обходять
стороною наявність соціальних виплат, заощаджень, інших шляхів отримання доходу.
Аналогічні проблеми та ускладнення виникають при розгляді ризику – «прогодувати
родину», чи ризику втрати працездатності, інших фінансових ризиків та загроз. Вирішальну
роль в кожному з цих ризиків віддається контексту, як наприклад з ризиком втрати даху над
головою. Відповідно вибір головних та другорядних ризиків та загроз, їх об’єднання,
ранжування, встановлення ступеню є виключно суб’єктивним. Це все не позбавляє
необхідності пошуку компромісу між кількістю ризиків та загроз і їх суб’єктивним
сприйняттям, як з боку домогосподарств, так і з боку дослідників. В результаті ми маємо
проблему не досконалості одиничних показників і неможливості використання великої
кількості показників для проведення об’єктивного вимірювання.
Надалі необхідно встановити обмежену кількість досліджуваних ризиків та небезпек.
Що унеможливить однобоке чи занадто перевантажене представлення економічної безпеки,
що в свою чергу сприятиме всебічному та об’єктивному представленню реальної інформації,
не тільки для наукових потреб, а і для реальних змін в економічній та соціальній політиці
держави на національному та місцевому рівнях. Для цього потрібен інструмент, що
уникатиме представлення стану економічної безпеки однією цифрою (показником,
індексом). Багатокомпонентний показник в свою чергу даватиме можливість побачити
наявні диспропорції, погіршення/покращення ситуації в окремих сферах і т.п. Важливо
знайти оптимальний перелік невеликої кількості найбільш важливих ризиків та небезпек та
спосіб їх оптимального агрегування. Будь-яка спроба побудови максимально
всеохоплюючого індексу призведе до не відповідності його реальному стану або
унеможливить розуміння стану в поєднанні всіх можливих його складових.
Кількісна важливість – інший критерій, що є важливим при вимірюванні економічної
безпеки. Наявність будь-якого ризику чи загрози знижує впевненість у майбутньому окремо
взятого домогосподарства, проте не всі ризики завдають такого відчутного зниження і не всі
ризики однаково впливають на всі домогосподарства. Одні і ті самі ризики сама державна
соціальна політика може розглядати по різному, так наприклад, при втраті роботи
працівники промисловості можуть розраховувати на більшу підтримку з боку держави, а ніж
працівники банківської сфери чи шоу-бізнесу. Оскільки однією з головних причин
необхідності вимірювання економічної безпеки є сприяння в розробці та покращенні
відповідної державної соціально-економічної політики, то виникає потреба розробки міри
важливості можливих втрат в майбутньому. Така міра втрат буде різнитись і матиме
важливість з точки зору її корисності для соціально-економічної політики держави,
наприклад, фінансові втрати домогосподарства від ставок на спортивні матчі і втрати в
наслідок структурних змін в економіці.
Критерієм для вибору набору ризиків та загроз може стати будь що, з наявною
достатньою аргументацією у дослідника. Будь-який набір буде прийнятним, якщо він буде
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аргументованим і не викличе суперечність в своїй об’єктивній можливості оцінювати
реальний стан економічної безпеки.
Об’єктивно соціально та політично прийнятним, нормативно обґрунтованим та таким,
що дає можливість практичної імплементації в Україні ми вважаємо підхід розроблений Л.
Осбергом та А. Шарпом [8,9,10]. Вони використали за основу вже згаданий перелік ризиків
та загроз з загальної декларації прав людини. На нашу думку, цей підхід не можливо
доповнити таким ризиком - «наявність даху над головою», відповідно до програм ООНХАБІТАТ, оскільки критерії даного ризику значно різняться не тільки між країнами, але і
між регіонами зі значною різницею в рівні економічного розвитку. Окрім того, факт
наявності власного житла не може бути критерієм у визначенні економічної безпеку в пору
загальної мобільності працівників, коли ми знову приходимо до ризиків можливості оплати
орендованого житла, а не наявності власного.
У даній статті досліджено принципи визначення ризиків та загроз при вимірюванні
економічної безпеки національної економіки, регіону, міста з позиції сукупності економічної
безпеки домогосподарств як базової ланки національної економіки. Даний підхід визначений
як перспективний і рекомендований до застосування на території України та потребує
подальших досліджень.
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КОНЦЕПЦІЯ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ СТІЙКОГО РОЗВИТКУ НАЦІОНАЛЬНОЇ
СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНОЇ СИСТЕМИ
The features providing stable development of the national socio-economic systems are considered in the
article; improved conception providing stable socio-economic development in Ukraine and her essence is exposed.
Keywords: conception, steady socio-economic development, national system, country, approach of the systems
У статті розглянуто особливості забезпечення сталого розвитку національних соціально-економічних
систем; розвинуто концепцію забезпечення сталого соціально-економічного розвитку в Україні та визначено її
сутність.
Ключові слова: концепція, стійкий соціально-економічний розвиток, національна система, держава,
системний підхід

Економічна ситуація в України протягом останніх років характеризується постійним
розвитком кризових явищ в усіх секторах національного господарства. Такий стан речей
обумовлений як зовнішніми так і внутрішніми чинниками економічних і політичних
трансформацій. З одного боку, розвиток процесів глобалізації впливає на сучасний стан та
перспективи розвитку національних соціально-економічних систем, а з іншого боку,
внутрішні економічні проблеми (в першу чергу існуючі в країні структурні диспропорції
національного господарства та система розподілу національного доходу) генерують
розгортання кризових явищ в усіх ланках економіки України. Отже, глибина сучасних
економічних й політичних проблем нашої держави, вимагає пошуку нової концепції сталого
розвитку національної соціально-економічної системи (НСЕС), результатом якої має стати
ефективна економіка, здатна забезпечити високий рівень соціального розвитку країни.
Таким чином, при визначенні стратегічних напрямів державного регулювання
розвитком нашої країни першочерговим є визначення напрямів структурної перебудови
національної економіки та забезпечення спрямування інвестиційних потоків у пріоритетні
сфери національного господарства. Для цього держава в першу чергу повинна створити
відповідний механізм перерозподілу національного багатства. В той самий час, в процесі
підтримання сталого розвитку національної соціально-економічної системи зростає роль
соціальної спрямованості системи державного регулювання національної економіки. Це
свідчить про актуальність формування нової науково обґрунтованої концепції забезпечення
стійкого розвитку національної соціально-економічної системи.
Дослідженням чинників сталого розвитку національних соціально-економічних
систем та рішенням проблем державного втручання з метою підняття рівня ефективності
національного господарства займаються видатні вітчизняні вчені-економісти: Варга В. [1],
Ватченко О.Б. [2], Геєць В. М., Мазаракі А. А. [3], Ситнік І. В. [4], Шевчук В. О. [5].
Проведені дослідження свідчать, що для забезпечення сталого розвитку національної
соціально-економічної системи необхідно провести структурну перебудову національного
господарства на основі впровадження новітніх технологій та енергозберігаючого способу
виробництва. На ряду з цим, слід відзначити, що основою розвитку будь-якої соціальноекономічної системи є ефективно функціонуючий механізм перерозподілу інвестиційних
ресурсів та національного багатства, як їх невід’ємної складової. Однак, недостатньо
розвинутим залишається питання щодо формування цілісної та ефективної концепції
забезпечення сталого соціально-економічного розвитку в Україні.
Метою статті є формування ефективної концепції забезпечення стійкого розвитку
національної соціально-економічної системи задля забезпечення стабілізації сучасної
системи національного господарства й підвищення рівня значущості соціальної складової.
Концепція (від лат. Concеtptus – думка, поняття) – 1) провідний замисел,
конструктивний принцип художнього, технічного та інших видів діяльності; 2) визначаючий
засіб розуміння, трактовка чого-небудь, основна ідея систематичного підходу, основний
погляд на предмет, процес або явище; 3) одна з форм наукового знання (поряд з ідеями,
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теоріями тощо) [8, 9].
У загальному вигляді концепція сталого розвитку національної соціально-економічної
системи містить сукупність узагальнених теоретичних положень, методологічних підходів,
методичних
принципів,
нормативно-правових
засад,
організаційно-економічних,
інформаційних і модельних складових, які забезпечують ефективне функціонування
національного господарства. Логіка побудови концепції спирається на загально-діалектичні
принципи (від теорії до практики; від загального до часткового; від минулого до сучасного та
майбутнього).
Сталий розвиток національних соціально-економічних систем можна представити як
сукупність взаємозв’язаних економічних, екологічних, соціальних та політичних
компонентів, що виникли і розвиваються в результаті діяльності держави, суб’єктів
господарювання, соціальних і культурних співтовариств.
Проведені теоретичні дослідження та практичний досвід функціонування розвинутих
економік світу свідчить про те, що сучасна ефективна національна соціально-економічна
система – це модель сталого розвитку держави, яка базується на домінування приватної
форми власності в поєднанні з державною власністю, високотехнологічному способі
виробництва та активному державному втручанню в процес перерозподілу національного
багатства та систему перетоку інвестиційного капіталу. Основною метою функціонування
такої держави є підвищення добробуту населення. Економічна політика такої держави
полягає у забезпеченні сталого економічного зростання на інвестиційно-інноваційній основі.
При цьому роль держави конкретизується у поєднанні інтересів ринку і суспільства на основі
реалізації відповідної внутрішньої та зовнішньої соціально-економічної політики. Інтереси
ринку полягають у тому, що держава несе відповідальність щодо збереження конкуренції,
запобігання криз, конфліктів. Інтереси бізнесу полягають у формуванні державою
споживчого попиту, системи держзамовлень тощо. Розвиток і поліпшення соціального
середовища відповідають довготерміновим інтересам бізнесу. Оскільки стабільність
суспільства є потрібною умовою ефективного функціонування підприємництва, воно просто
вимушене розробляти і здійснювати заходи, що забезпечують таку стабільність.
За таких умов обов’язково існує соціальна відповідальність суб’єктів господарювання
різних форм власності, яка проявляється у поєднанні основної мети (привласнення
максимального прибутку) з іншими завданнями – зростанням обсягів виробництва,
підвищенням продуктивності праці, виготовленням якісних товарів і послуг для задоволення
суспільних потреб, відповідальністю перед споживачами. Крім цього, їхня відповідальність
полягає у дотриманні соціальних стандартів та інших правових норм чинного законодавства,
запровадженні інновацій, виготовлення конкурентоспроможної продукції, своєчасних
бюджетних відрахуваннях у повному обсязі, створенні робочих місць з гідною оплатою
праці.
Крім того, в сучасних умовах, якісні характеристики трудових ресурсів набувають все
більшого значення. Обмежена кількість трудових ресурсів, динаміка їхніх вікових
характеристик («старіння нації»), потребують зміни відношення бізнесу до працівника. В
умовах слабо індустріального виробництва, що носить екстенсивний характер, економічна
ефективність залежить від ступеня експлуатації робочої сили, яка є засобом максимізації
економічного ефекту. На сучасному етапі працівника вже не можна розглядати як засіб
максимізації прибутку, а інвестиції в розвиток людських ресурсів стають не тільки
потрібними, а й економічно вигідними.
Фундаментом проведення соціально-економічної політики держави є формування
правової основи господарювання, спрямованої на стабільне забезпечення високого рівня
життя та зайнятості населення, соціального захисту та соціальної допомоги. Створення
державою умов для ефективного розвитку всього суспільства проводиться через розробку і
реалізацію загальнодержавних програм економічного, науково-технічного та соціальнокультурного розвитку [1-7].
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економічної системи є практична реалізація принципів демократії на державному рівні з
усіма притаманними цьому типу політичного устрою цінностями, враховуючи й економічні
чинники (свобода підприємницької діяльності, свобода особистості у застосуванні своїх
здібностей та задоволенні потреб тощо).
Одна з найважливіших особливостей національних соціально-економічних систем –
це наявність значної кількості соціально-політичних та економічних суб’єктів з різними
напрямами та цілями діяльності. В результаті чого виникають певні протиріччя, які і
породжують проблеми щодо визначення пріоритетів розвитку всієї соціально-економічної
системи.
Таким чином, при формуванні концепції сталого розвитку соціально-економічної
системи України необхідно застосувати метод диференціації, вивчаючи складні підсистеми,
що формують єдину соціально-економічну систему. З метою комплексного розуміння всієї
національної соціально-економічної системи, що складається з множини різноманітних за
своїми характеристиками підсистем (промислової, фінансової, організаційної, інформаційної,
правової та інших), концепцію сталого розвитку національної соціально-економічної
системи необхідно будувати на основі використання системного підходу.
При цьому самому процесу стратегічного розвитку соціально-економічної системи
притаманні наступні основні принципи: незворотність; випадковість; невизначеність;
нелінійність.
Концепція забезпечення сталого соціально-економічного в України містить чотири
основні складові рівні: теоретико-методологічний, методичний, інструментально-модельний,
організаційний (рис. 1).
Теоретико-методологічний рівень концепції сталого розвитку соціально-економічної
системи України спирається на системний та синергетичний наукові підходи, використання
яких дозволяє сформувати зміст наукової категорії «управління сталим розвитком
національних соціально-економічних систем». Також на основі аналізу теорій стратегічного
розвитку, еволюції, життєвого циклу та конкурентної боротьби визначаються «основні
принципи процесу стратегічного розвитку національних соціально-економічних систем» та
«основні принципи ефективного управління сталим розвитком національних соціальноекономічних систем», що, у свою чергу, дозволяє обґрунтувати методологію управління
сталим розвитком національних соціально-економічних систем.
Визначені наукові підходи, теорії та принципи управління можуть бути адаптовані до
певних трансформацій національної економіки та формують методологію управління сталим
розвитком національної соціально-економічної системи. Наведена методологія призначена
для її використання в якості реальної практики управління соціально-економічною системою
України. Державні структури мають комплексно застосовувати наведені підходи та
принципи ефективного управління з урахуванням сучасного стану та потенціалу розвитку
національної соціально-економічної системи.
Таким чином, під «управлінням сталим розвитком національної соціальноекономічної системи» слід розуміти комплекс заходів, методів і моделей, спрямованих на
забезпечення підвищення ефективності функціонування цієї системи через формування
науково обґрунтованої державної соціально-економічної політики.
Визначеність категоріального апарату та дослідження теоретичних підстав
ефективного управління сталим розвитком національної соціально-економічної системи
дозволяє обґрунтувати методичну складову діяльності у цій сфері. Саме методика здійснення
концептуальних положень в сфері управління сталим розвитком національної соціальноекономічної системи визначає її ефективність. Методичні засоби та прийоми забезпечують
реалізацію нормативно-правових, екологічних, організаційних, економічних, соціальних
заходів, спрямованих на ефективне функціонування механізму управління сталим розвитком
соціально-економічної системи України.
Інструментально-модельний рівень концепції забезпечення сталого соціальноекономічного розвитку в Україні формують система оцінки рівня розвитку національної
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соціально-економічної системи, аналіз чинників розвитку держави, діагностика її потенціалу,
модель сталого розвитку національної соціально-економічної системи, а також удосконалена
система управління потенціалом розвитку національного господарства.

Організаційний
рівень

Інструментальномодельний рівень

Методичний рівень

Теоретикометодологічний рівень

СКЛАДОВІ РІВНІ КОНЦЕПЦІЇ СТАЛОГО РОЗВИТКУ НАЦІОНАЛЬНОЇ СОЦІАЛЬНОЕКОНОМІЧНОЇ СИСТЕМИ
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Теорія
життєвого
циклу

Теорія
конкурентної
боротьби

МЕТОДОЛОГІЯ УПРАВЛІННЯ СТАЛИМ РОЗВИТКОМ НАЦІОНАЛЬНОЇ
СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНОЇ СИСТЕМИ
Нормативно-правова складова
управління сталим розвитком
НСЕС

Екологічна складова управління
сталим розвитком НСЕС

Економічна складова
управління сталим розвитком
НСЕС

Соціальна складова
управління сталим розвитком
НСЕС
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Модель сталого розвитку
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Система оцінки рівня розвитку НСЕС
Аналіз чинників
розвитку НСЕС
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розвитку НСЕС

СИСТЕМА УПРАВЛІННЯ
ПОТЕНЦІАЛОМ
РОЗВИТКУ НСЕС

МЕХАНІЗМ УПРАВЛІННЯ СТАЛИМ РОЗВИТКОМ НАЦІОНАЛЬНОЇ
СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНОЇ СИСТЕМИ
Організаційно-економічне
забезпечення механізму управління
сталим розвитком НСЕС

Інформаційна складова механізму
управління сталим розвитком
НСЕС

Рис. 1. Концепція забезпечення стійкого розвитку національної соціально-економічної
системи

Організаційний рівень складають:
механізм управління сталим розвитком соціально-економічної системи України,
створення якого відповідає стратегічним і тактичним інтересам держави. По-перше,
означений механізм є елементом, що забезпечує стабільність і цілеспрямованість розвитку
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національної соціально-економічної системи з урахуванням не лише внутрішніх (макро- і
мікроекономічних) реалій, але і зовнішніх (глобальних) трансформацій. По-друге, ефективне
управління соціально-економічним розвитком держави є необхідною складовою підвищення
ефективності системи національного господарства та забезпечення її соціальної
спрямованості;
організаційно-економічне забезпечення означеного механізму спрямоване на
формування оптимальної та ефективно дієвої ринкової економіки, стимулювання
економічного зростання у країні, підсумком чого є підвищення рівня соціальної складової
розвитку;
інформаційна складова спрямована на забезпечення поглиблення взаємовідносин та
інтеграцію функцій управління окремих державних та бізнесових структур на основі формування
єдиної інформаційної бази, що надає можливість отримання швидкісного доступу до необхідних
даних та тим самим прискорює вирішення проблемних питань соціально-економічного розвитку
держави.
При реалізації концепції сталого розвитку соціально-економічної системи України
необхідно врахувати наступні чинники.
1. Основою сталого розвитку будь-якої національної соціально-економічної системи є
формування інвестиційних потоків. Структура інвестиційних потоків (як вхідних так і
вихідних) має відповідати загальнонаціональним інтересам. Це означає, що в країні має бути
створений інвестиційний клімат, який сприяє залученню іноземного капіталу, а
національний капітал заохочує працювати в своїй країні.
2. Зважаючи на значну обмеженість фінансових ресурсів, доступних для забезпечення
реалізації стратегічних завдань, вхідні інвестиційні потоки мають бути в першу чергу
спрямовані на розвиток високотехнологічних галузей промисловості, розвиток яких створює
передумови для формування ефективної, конкурентоспроможної національної соціальноекономічної системи.
Проведені заходи щодо структурної перебудови національної економіки мають стати
економічним підґрунтям формування соціальної складової сталого розвитку нашої держави
(в першу чергу на основі збільшення доходів населення).
3. В країні має бути створено нормативно-правове поле, що забезпечить прозоре
конкурентне середовище з рівноправними «правилами гри» для всіх суб’єктів ринку та
сприятиме деполітизації та демонополізації ділового середовища, що дозволить максимально
скористатися перевагами дії ринкових механізмів регулювання та звести до мінімуму ручне
керування й адміністративне втручання в економічні процеси. У свою чергу, ринкові
механізми та інструменти стабілізації соціально-економічного розвитку держави мають
застосовуватися у відповідності до норм рівності конкурентного середовища.
4. Економічна політика держави має бути спрямована на зміцнення системи
національного господарства, що є основою для підвищення рівня протистояння негативним
проявам глобалізації, які зростають зі збільшенням відкритості національної соціальноекономічної системи. У той самий час, позитиви від міжнародного співробітництва та
зовнішньоекономічної інтеграції мають бути використані максимально.
5. Політична стабільність в країні має стати основою для структурної перебудови та
модернізації національного господарства. Консолідація влади, уникнення будь-якої
конфронтації її гілок, забезпечення їх ефективної взаємодії та співпраці – це необхідна умова
реалізації концепції сталого розвитку національної соціально-економічної системи.
Таким чином, концепція сталого розвитку соціально-економічної системи України
спрямована на реалізацію державної соціально-економічної політики, що має забезпечити
повне використання потенціалу розвитку
національного господарства та позитивні
зрушення в його структурі задля досягнення прискореного економічного зростання та
формування соціальної сфери, послідовного наближення рівня та якості життя населення
України до європейських стандартів.
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ПРОГРАМНО-ПРОЕКТНО-ЦІЛЬОВИЙ КОМПЛЕКС УПРАВЛІННЯ СИСТЕМОЮ
ОСВІТНІХ ПОСЛУГ ПІДПРИЄМСТВ В УМОВАХ ПІДВИЩЕНОГО РИЗИКУ
It is proposed the principles and mechanisms of formation of software, project and target complex (SPTC) of
management by system of educational services of enterprises in high risk conditions. It is highlighted stages and
elements of the information technology algorithm, based on a conceptual model (SPTC). At the core of information
technology are: the model of diagnosing of internal and external threats of the economic security of the institution;
means and methods of system-value approach; recognition algorithms of crisis situations; optimization model
forecasting crises and risk management, and system of making decisions on educational services based on SPTC. It is
proposed criterion for evaluating the effectiveness SPTC in relation to educational services on the basis of risk.
Keywords: enterprises, educational services, optimization, efficiency, diagnostics, risks, risks, programs,
projects.
Запропоновано принципи і механізм формування програмно-проектно-цільового комплексу (ППЦК)
управління системою освітніх послуг підприємств в умовах підвищеного ризику. Виділено етапи та елементи
алгоритму функціонування інформаційної технології, в основі якої концептуальна модель ППЦК. В основі
інформаційної технології: модель діагностування внутрішніх і зовнішніх загроз економічної безпеки
навчального закладу; засоби і методики системно-ціннісного підходу; алгоритми розпізнавання кризових
ситуацій; оптимізаційна модель прогнозування кризових ситуацій і управління ризиками, а також система
прийняття рішень щодо освітніх послуг, що ґрунтується на ППЦК. Запропоновано критерій оцінювання
ефективності ППЦК по відношенню до освітніх послуг з урахуванням ризиків.
Ключові слова: підприємства, освітні послуги, оптимізація, ефективність, діагностування, ризики,
програми, проекти.

Постановка проблеми. Професійно-технічна освіта є складовою системи освіти
України і забезпечує здобуття громадянами професії відповідно до їх покликань, інтересів,
здібностей, а також допрофесійну підготовку, перепідготовку і підвищення кваліфікації [1].
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При аналізі освітніх послуг (ОП) на підприємстві необхідно брати до уваги економічні
особливості розвитку держави в динаміці з урахуванням обмежень на матеріальні та
фінансові ресурси. Мінімізація ресурсів може привести до зниження якості підготовки і,
відповідно, компетентності споживачів ОП (слухачів курсів підвищення кваліфікації,
студентів). І це є важливою проблемою в суспільстві, оскільки частина здібних молодих
людей, зокрема, спеціалістів у сфері інформаційних технологій (ІТ), покидає країну.
Програмно-проектно-цільовий комплекс (ППЦЛ) управління системою ОП
підприємств в умовах підвищеного ризику, в основі якого методи та засоби проектного
керування, дасть можливість сформувати математичні моделі та методики з допомогою
інноваційних технологій, стабілізувати і розширити обcяг та якість засвоєних споживачами
знань. Процес засвоєння нових знань повинен супроводжуватись зростанням професійної
підготовки споживачів ОП і забезпеченням максимальної реалізації їх особистих здібностей.
Розвиток ринків праці та ОП в системі професійної освіти супроводжується змінами і
навчальні заклади (НЗ) повинні не тільки вносити корективи в їх розвиток, але й за
можливістю випереджувати відповідні зміни, прогнозувати їх. В умовах нестабільної
економічної ситуації та загроз зі сторони сусідніх держав грамотно організований ППЦЛ
сприятиме оптимізації підвищеного ризику для ринків праці та ОП відповідно до розвитку
засад технічного і наукового прогресу.
Аналіз останніх досліджень та публікацій. Проектно-цільовий підхід (ПРЦП)
підвищення якості ОП здійснюється за рахунок конкретизації та деталізації мети, завдань,
механізмів реалізації і запланованих результатів діяльності регіональних систем освіти на
основі пріоритетних національних програм та проектів [2].
Ефективне використання людських ресурсів забезпечується умовами інтеграції
регіональних ринків праці та ОП, зокрема [2]: об’єктивним прогнозом різних галузей
економіки щодо кваліфікації кадрів; залученням і закріпленням в НЗ професійних кадрів
(викладачів) з досвідом професійної діяльності на виробництві; обновленням навчальноматеріальної бази НЗ на основі багатоканального фінансування, в том числі за рахунок
засобів підприємств і організацій різних форм власності; використання технологічної бази
підприємств і організацій для практичної підготовки спеціалістів.
Розглянемо та модифікуємо елементи програмно-цільового підходу (ПМЦП), які
будуть корисні щодо управління розвитком ринків праці та ОП [3]. Технологія переходу до
програмно-цільового управління передбачає реалізацію низки етапів, об’єднаних у декілька
блоків [3], з яких основними є підготовчий та методологічний.
Підготовчий блок (І). Початковим етапом у процесі переходу до використання ПЦП в
управлінні розвитком об’єкту має стати комплексний аналіз суб’єкта та об’єкта управління
(зокрема, НЗ), що включає отримання інформації про: 1) рівень соціального та соціальноекономічного розвитку суспільства; 2) характер і структуру ринків праці та ОП; 3) технічний
і технологічний рівень розвитку ОП в Україні та за рубежем; 4) якісні та кількісні параметри
функціонування виробничого, соціального та інформаційного розвитку суспільства; 5)
існуючу систему управління ринків праці та ОП; 6) ресурсний потенціал щодо ринків праці
та ОП; 7) діловий та інвестиційний клімат держави та регіонів;
Отримання такої інформації можливо, зокрема, завдяки застосуванню методу SWOTаналізу [3], який являє собою метод стратегічного планування, що полягає у виявленні
факторів внутрішнього та зовнішнього средовища організації (чи галузі) і розділенні їх на
чотири категорії: сильні сторони, слабкі сторони, можливості та загрози.
Відзначимо, що найбільш поширеною у світі сучасною формою програмно-цільового
управління є управління проектами [3], яке передбачає утворення змішаної організаційної
структури управління, в якій на звичайну вертикальну ієрархію накладається деяка
сукупність горизонтальних повноважень, впливів.
Результатами підготовчого етапу є отримання повної інформації про існуючі переваги
та недоліки сучасного інфраструктурного розвитку, існуючі проблеми та загрози [3].
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Методологічний блок (ІІ) є важливою ланкою в програмно-цільовому підході, тому
що в його межах формуються цілі і завдання управління розвитком інфраструктури,
визначаються принципи їх досягнення, затверджується “Комплексна програма розвитку
інфраструктури” [3].
Серед принципів, які закладаються в основу реалізації методологічного блоку
(ПМЦП), варто виділити, зокрема [3]: 1) використання наукових принципів:
цілеспрямованості, системності, комплексності, ефективності, керованості, оптимальності
тощо; 2) забезпечення сприятливого інвестиційного та ділового клімату; 3) моніторинг
розвитку інфраструктури та надання послуг громадянам; 4) налагодження ефективної
взаємодії з органами державної влади центрального та регіонального рівнів; 5) урахування
інтересів усіх суб’єктів економічного розвитку.
До процедури формування цілей ПМЦП висуваються такі вимоги [3]: 1) зрозумілість,
реалістичність; 2) систематизованість, агрегованість відповідно до пріоритетів і важливості
комплексів, максимально спрощені і оптимізовані, пов’язані з ресурсами і засобами
реалізації в часі і просторі; 3) конкретність, визначення якісних характеристик очікуваного
кінцевого результату.
Економічна безпека в наш час є питанням виживання підприємства, оскільки
банкрутство в ринкових умовах – вельми вірогідний результат господарської діяльності [4;
5]. Банкрутство НЗ професійної освіти явище небажане, оскільки воно підриває престиж
національної освіти. Запропоновано підхід до створення інтегрального показника для
діагностування внутрішніх і зовнішніх загроз економічної безпеки як підприємства, так і
системи освіти для його діяльності, а також розроблено принципи формування алгоритмів
розпізнавання кризових ситуацій [4].
Загрози породжують ризики. Нестабільність рівня попиту та пропозиції, постійно
посилення конкуренції, випереджаючі темпи розвитку техніки і технології, неконтрольована
інфляція, а також багато інших чинників, характерних для поточного стану економіки,
створюють умови виникнення ризику в діяльності закладу освіти, тому неодмінною
частиною менеджменту НЗ є необхідність впровадження і використання системи управління
ризиками в освітній діяльності [6].
Визначено основні вірогідні ризики у НЗ: політико-правові, фінансово-економічні,
організаційно-технічні, кадрові, управлінські, інформаційно-комунікаційні, соціокультурні,
навчально-методичні [6].
Запропоновано модель керування ризиками НЗ і математична модель оптимізації
плану прийому студентів для нейтралізації ризику для технічного університету [7].
Відзначено, що нестабільність рівня попиту і пропозиції, конкуренція, яка постійно зростає,
випереджуючі темпи розвитку техніки та технологій, зміни валютних курсів,
неконтрольована інфляція тощо, характерні для актуального стану економіки, сприяють
умовам виникнення ризиків у діяльності НЗ, тому основною умовою нормального
функціонування і розвитку НЗ є уміння його керівної ланки на строго науковій основі
здійснювати прогнозування і керування ризиками [7].
Метою даної праці є розроблення концептуальної моделі програмно-проектноцільового комплексу управління освітніми послугами в умовах підвищених ризиків,
спричинених політичною нестабільністю, економічною кризою, прогресуючою інфляцією та
воєнними факторами.
Виклад основного матеріалу. Розроблено принципи інформаційної технології, в
основі якої синтез та дослідження концептуальної моделі програмно-проектно-цільового
комплексу управління освітніми послугами в умовах підвищених ризиків.
Відповідна структурна схема концептуальної моделі ППЦЛ подана на рис. 1 і
орієнтована на урахування: ринкової саморегуляції виробничої та соціальної інформації;
особливостей соціально-економічного розвитку суспільства, регіону; темпів науковотехнічного прогресу.
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Інформаційна технологія управління освітніми
послугами НЗ в умовах підвищених ризиків

Проектноцільовий
підхід (ПРЦП)
підвищення
якості ОП

Програмноцільовий підхід
(ПМЦП)
підвищення
якості ОП

Діагностування внутрішніх і
зовнішніх загроз економічної безпеки
Прийняття рішень щодо освітніх
послуг на основі моделі програмнопроектно-цільового комплексу
(ППЦК)

Програмний модуль
для оцінювання
параметрів стану НЗ
методом SWOTаналізу

Системо-ціннісний підхід
Алгоритми розпізнавання
кризових ситуацій
Оптимізаційна
модель прогнозування і
управління ризиками

Рис.1. Структурна схема концептуальної моделі інформаційної технології для
управління освітніми послугами в умовах підвищених ризиків

Елементи концептуальної моделі ППЦЛ і відповідного алгоритму, які стосуються
оптимізації ОП в умовах ризиків, наступні: проектно-цільовий підхід (ПРЦП) щодо
підвищення якості ОП; програмно-цільовий підхід (ПМЦП) щодо підвищення якості ОП;
програмний модуль для оцінювання параметрів стану НЗ методом SWOT-аналізу; модель
діагностування внутрішніх і зовнішніх загроз економічної безпеки навчального закладу;
засоби і методики системно-ціннісного підходу [8]; алгоритми розпізнавання кризових
ситуацій; оптимізаційна модель прогнозування кризових ситуацій і управління ризиками [9];
прийняття рішень щодо освітніх послуг на основі моделі програмно-проектно-цільового
комплексу (ППЦП).
Запропоновано критерій оцінювання ефективності ППЦП по відношенню до ОП. Для
цього уводимо нові параметри – індекси ефективності елементів ППЦП Xi (див. рис. 1) і
інтегральний індекс ефективності ППЦП IE можна подати у вигляді співвідношення –
формула (1):
n

I E   wi  X i  opt ,
i 1

(1)

де wi – коефіцієнт вагомості елемента (етапу алгоритму); n – кількість етапів
(n=8 в даній праці); opt – символ оптимізації. Для розрахунку індексів типу IE
можна використовувати експертний метод.
Необхідно відзначити, що особливо актуальним для вітчизняних підприємств є
діагностування освітніх проектів, програм, навчальних дисциплін з урахуванням ризиків, які
пов’язані з відхиленнями компонент вектора невизначених збурень.
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Висновки. Розроблено концептуальну модель інформаційної технології для управління
освітніми послугами в умовах підвищених ризиків. В основі інформаційної технології
оптимізаційна модель прогнозування кризових ситуацій і управління ризиками, а також
система прийняття рішень щодо освітніх послуг, що ґрунтується на моделі програмнопроектно-цільового комплексу (ППЦП). Запропоновано критерій оцінювання ефективності
ППЦП по відношенню до освітніх послуг з урахуванням ризиків.
Перспектива. Запропоновану концептуальну модель інформаційної технології для
управління освітніми послугами в умовах підвищених ризиків доцільно орієнтувати на
оптимізацію освітньої політики підприємств в період нестабільних та кризових ситуацій.
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РОЛЬ РЕГИОНАЛЬНОЙ ПОЛИТИКИ В РАЗВИТИИ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА В
СЕЛЬСКИХ РАЙОНАХ
The article describes the kinds of enclosed regional policy, analyzed the results of their use in rural areas of
Bulgaria. A procedure for the implementation of policies to promote entrepreneurship.
Key words: regional policy, rural areas, entrepreneurship
В статье рассмотрены разновидности прилагаемой региональной политики, проанализированы
результаты их использования в сельских районах Болгарии. Предложена процедура по реализации политики
содействия предпринимательской деятельности.
Ключевые слова: региональная политика, сельские районы, предпринимательство

Центральное место в региональной политике, в стратегиях и программах в последние
годы занимает создание среды, дающей возможность развитию и расширению
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предпринимательской деятельности в районах. Ориентация на предпринимательство в
районах основывается на стимулировании местных предпринимательских талантов и
последующего роста местных фирм. В развитых и в последнее время развивающихся странах
содействие предпринимательской деятельности возведено в ранг правительственной
политики.
Это требует объективного исследования для анализа существующих программ и
стратегий, а также разработки процедуры для реализации программ, стратегий и мер,
направленных на поддержку и содействие развитию предпринимательства.
Политика регионального развития, в том числе политика в области развития сельских
районов может быть представлена в трех категориях, которые имеют специфику, но не
являются взаимоисключающими. Первая политика основана на моноотраслевом подходе и
подразумевает поддержку сельского хозяйства как отдельной, ключевой отрасли развития
сельских районов. Эта политика отражает историческую предопределенность болгарской
территории, занятой в основном сельскими районами и в экономическом смысле
ориентирована к приоритетному аграрному развитию. Эта политика совпадает с политикой,
направленной на развитие сельского хозяйства. Хотя это характерно для подхода 90-х годов,
когда оказание помощи сельским районам осуществлялось, прежде всего, за счет поддержки
сельского хозяйства и пробуждало некоторое недовольство среди ученых, занимающихся
развитием сельских районов, этот подход не следует упускать из виду.
Вторая политика включает меры по комплексному и устойчивому развитию сельских
районов. Этот подход, по своей сути, наиболее тесно связан с развитием регионального
предпринимательства, поскольку не исключает поддержку сельского хозяйства и
одновременно с этим подчеркивает необходимость разнообразия экономической
деятельности в сельских районах. По сути, этот вид политики подчинен территориальному
подходу к развитию. Он рассматривает сельские районы как комплексные социальноэкономические сообщества, а не как места для развития аграрного сектора.

Рис. 1. Этапы реализации политики развития сельских районов

Стратегия децентрализации должна четко разделять полномочия и роль, как это
подчеркнуто и в других исследованиях [3, с.31-32], областного и муниципального
самоуправления. Финансовая децентрализация со своей стороны должна сопровождаться
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рядом анализов и нельзя ожидать эффекта при единой модели региональной финансовой
децентрализации.
Третья возможная политика развития сельских районов основана на участии
потребителей в формулировании и организации поддержки. Эта политика также является
политикой комплексного развития сельских районов. Таким образом, политика развития
сельских районов интегрируется самостоятельно, проистекая из местных потребностей и
потенциала развития.
В процессе приложения региональной политики необходимо работать поэтапно. В
этой связи необходимо отметить несколько основных шагов по осуществлению
региональной политики в области предпринимательства и развития сельских районов (рис.1).
Дифференциация по уровню предпринимательской активности в сельской местности
определяет необходимость осуществления разнообразных интервенционистских стратегий, с
помощью которых определяется их восстановление. Исследователи [4] региональных
процессов предлагают использовать две категории стратегий: Стратегии непосредственного
воздействия и стратегии косвенного воздействия.
Практика местного самоуправления в течении последних лет показывает, что
необходимо приложение обоих стратегий, с целью преодоления некоординированных
действий и стимулирования регионального экономического развития.
После последовательного и систематического анализа можно предложить два
основных подхода в целях содействия развитию муниципальных образований, что приведет
к развитию бизнес-инициатив:
 Преимущественно эндогенный подход – для муниципалитетов с увеличением ВВП и
занятости в последние годы. Такие сообщества имеют потенциал и возможности для
создания бизнеса и доходов за счет местных инициатив и без значительной
финансовой поддержки развития, но на основании соответствующих местных
стратегий;
 Преимущественно экзогенный подход - небольшие муниципальные образования,
характеризующиеся экономической отсталостью и те, что расположены в горных и
холмистых районах. Систематическая и хорошо спланированная государственная
политика поддержки преодоления проблем недостаточного развития в направлении
восстановления качества жизни в этих районах и, параллельно, включение
мотивационных механизмов для развития бизнеса и предпринимательства.
 Смешанный подход – во всех случаях он должен присутствовать в различных
относительных долях во всех муниципальных образованиях.
Существует и ряд практических примеров политических решений в сфере содействия
предпринимательству в сельских районах. В Национальной территориальной стратегии [2]
Ирландии, например, разработана национальная система планирования на период 2002-2020
г., включающая в себя распространение предпринимательства в селах и небольших городах.
Она рекомендует следующие характеристики предпринимательства как подходящих
элементов политики сельских районов:
1. Характер и цели предприятия должны соответствовать региону в
экономическом, социальном и экологическом отношении. Как правило, также
следует избегать расположения крупных предприятий в сельских районах.
2. Политика в области создания предприятий должна быть гибкой и
содействовать облегчению местных условий.
3. Политику в отношении предприятий в сельских районах и небольших городах
необходимо рассматривать комплексно.
4. Сельским предприятиям необходимо сосредоточиться не только на сфере
туризма в качестве альтернативы сельскому хозяйству, но и искать другие
возможные альтернативы.
5. В докладах ОЭСР [1, с.16] также рекомендуется развитие правительственной
политики, направленной на создание и развитие малых и средних предприятий
384

(МСП) с целью оживления сельских районов. Более конкретные рекомендации
в докладах сводятся к следующему - создание эффективных и
беспристрастных финансовых рынков для МСП.
6. Создание бизнес-среды для предприятий в сельских районах.
7. Обеспечение непрерывного образования и подготовки кадров в целях создания
возможности для конкуренции между МСП в регионе.
8. Увеличение доступа к информации о мировом рынке, в том числе через
информационные сети.
Присущая гибкость предпринимательских структур делает их очень подходящими для
развития регионов, которые очень разнообразны по своим характеристикам. Не следует
недооценивать и обратной связи, а именно влияние предпринимательства на развитие
региона путем поддержки местных социальных инициатив, экологических практик, создание
предпринимательских сетей для достижения позитивных изменений в сельском хозяйстве.
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PERFECTION OF INNOVATIVE PROCESSES ECONOMIC EVALUATION
CRITERIA AT POWER GENERATING COMPANIES
The article says about the problems of innovative activity efficiency estimation at power companies. The stateof-the-art review of economic efficiency modern methodologies for innovations estimation is conducted. Modern
progress of innovative activity efficiency estimation methods and trends are studied, the methodical bearings to
innovative processes economic evaluation at power companies is offered taking into account the factors of efficiency
and power market development specific.
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For providing the innovative activity long-term development at power companies is needed
providing of innovative processes rational choice which promote innovative activity efficiency at
power companies on all life cycle.
The main result of innovation economic evaluation is an economic effect. Realization of any
innovative processes is related to the investments and requires the account of different sort of
factors and criteria, able to have influence on financially-economic and other performance of
enterprise indicators. For the account of financially-economic criteria the special methodologies are
developed, presenting the set of indexes, methods, criteria, necessary for an acceptance on their
basis of decisions in relation to any innovative process.
However, as practice shows, such approach guarantees the selection of effective enough
innovations not always. This situation is related to the action of strategic factors row which difficult
or in general it is impossible to formalize, but can substantially influence on financially-economic
indexes in the future.
All variety of the used criteria can be attributed to one of next groups:
- normatively-legal criteria;
- criteria of material well-being by resources;
- criteria of accordance to the success factors;
- financially-economic criteria;
- strategic criteria.
The specific of innovative activity supposes the active use of both financially-economic
estimation and multivariable methods, expert, account of the most different criteria, any of which
can appear a necessity in the process on making decision of relatively different innovations and
priority of their introduction.
There are different methodologies, allowing to unify the estimation process of innovations
efficiency. However universal recommendations in the decision of these questions are not present
and can not be. In this connection it is necessary to conduct the state-of-the-art review of economic
efficiency modern methodologies for innovations.
Among authors who brought a perceptible contribution to creation of innovative projects
economic effect estimation methodology, it is possible to specify works of Gitelman L.D,
Epifanov V. I., Ratnikov B.E [1]. The creators of "Instruction on determination of economic
efficiency in the use of new technique in electroenergy" are Petrov I.M., Denisov V. I., Filatov A.I.,
Sharnopolskiy B.P [2].
Among the variety of methods, reflected in numerous works, as it applies to the economic
evaluation of innovative process on all his stages, it is necessary especially to distinguish
application of enterprise innovativity index estimation offered by Afonin I.V [3]. The estimation of
efficiency at tactical level the so-called index of return is often used from researches of RRI, being
analogue of investment criterion and determined as a relation of annual income increase from
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introduction of researches to the total expenses on research and development at company.
Kuzmenko V.V [4]. formed the model of innovative project quantitative estimation
complex, that solves a problem of innovative process success/failure criteria account and taking into
account only economic description. The indicated model is based on the principle of main factors
analysis, having influence on an innovative process and determination of meaningfulness degree of
every success factor on innovation realization for a company, however it does not take into account
multicriterion nature of innovations.
An effect of innovative activity is multidimensional. There are a lot attempts to add up the
separate constituents of this effect - scientific and technical, economic, social and other or to set
some betweennesss by them. The result of innovative activity can be characterized separately or
jointly, but always only on inherent to them criteria and indexes.
In accordance with the three-dimensional balanced model of innovative processes research
by Starshinova O.V. [5] the system of innovative processes criteria efficiency is formed in the
economic systems of electroenergy, including:
- indexes, reflecting influence of innovative business process in the economic system of
power generation on the dynamics of power industries production disintegration on a background
integration of material production industries;
- indexes, reflecting influence of innovative business process in the economic system of
power generation on the dynamics of development – the increase of power product grant volumes
on a background the increase of power consumption volumes at the production of material product,
intellectual product, and also consumption of power in other spheres (in a communal economy, on
the objects of social sphere, on the objects of infrastructure et cetera);
- indexes, reflecting influence of investments on innovative business process efficiency in
the economic system of power generation.
An algorithm offered by Starshinova O.V. is about complex management technology
introduction in the economic systems of power generation carries cyclic character of innovative
processes and accents attention on: innovations selection, of rational methods choice on innovations
research , complex efficiency estimation, innovations expected from introduction, innovations
monitoring, iteration adjustment of innovations introduction tasks.
The group of innovative results activity estimation criterion at power company is worked out
by Petrov D.A. [6], who demonstrates the combined force of positive effects, arising up on the
power company during innovative activity realization.
The method of fuzzy sets allows to measure effectiveness of every innovative process
phase by identical on the structure index, that will promote innovative process efficiency
management. Methodology is based on expert estimations, consequently for its defects, inherent to
the expert methods, are characteristic: subjectivism of experts opinions, complication of different
opinions concordance, limited nature of their estimations.
Difficult multilevel method, offered by M. A. Bendnikov [7] distinguishes the row of
criteria, where every one corresponds to the group of efficiency indexes, the search of decision is
carried out stage-by-stage, by the method of successive optimum achievement includes the wide
circle of estimation criteria, but does not take into account the factor of basic data inaccuracy and
high vagueness of innovative activity.
The conducted analysis of the existent bearings to the economic evaluation of innovative
processes showed that in these and other works of home and foreign authors the problems of
innovations estimation research methods are not affected in power sphere taking into account both
specific of power and features of innovative projects estimation in this area.
Innovativity of power companies is formed under influence of concerned parts, the
requirements of which are contradictory, but their implementation is a necessary condition for
company operating.
The row of defects is educed in the used methodologies determinations of power objects
economic efficiency, major among which are:
- the comparative analysis of traditional and innovative technique use results is not
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conducted in calculations;
- the factors of vagueness are not taken into account;
- risks estimation is ignored;
- the economical, social, nature protection effects are not taken into account and, as a result,
there is no approach which connects technical, economic, financial, ecological and social aspects
together - with that to define an actual effect from introduction of one or another project in a
concrete settlement, district;
- frequently at expenses determination for long-term period does not produce calculations in
relation to a certain year.
An aim of this research is developing the tool system of innovative process complex
economic evaluation on the example of power generating company which must provide the account
of plural management aims, limitations, factor analysis of realization possibility; realizations of
efficiency estimation for any kind and exposure of all factors total effect, influencing on efficiency.
The offered methodology of innovative processes economic evaluation estimation atpower
generating company is shown on a figure 1. In accordance to the picture research consist of the next
stages:
1) forming of innovative processes aggregate and alternative development variants;
2) calculation of economic efficiency indexes;
3) sensitiveness analysis of basic economic efficiency criterion indexes;
4) multicriterion analysis of variants, criterion indexes calculation;
5) recommendations on the choice of the got decisions.

Figure 1. Methodology of innovative processes economic efficiency estimation at power
generating company

Within the framework of the first stage there is forming of innovative processes
development for power generating company, in the base of what alternative variants are choosing
and then taking into account the possible methods of action for the efficiency increase.
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On the next stage the chosen alternative variants are studied from the point of economic
efficiency view. In this case there are used for this purpose the methods of investments efficiency
economic evaluation, adapted for the tasks decision.
The analysis of economic efficiency sensitiveness indexes allows to define firmness of
variants at the change of basic parameters (cost of fuel, passing to the unproject fuel, productive
charges, capital investment and others like that) taking into account a risk factor which
characterizes external terms.
On the fourth stage the multicriterion analysis of innovative processes variants is conducted
on power, economic and ecological to the criteria with the use of mathematical vehicle of fuzzy sets
theory. A Multicriterion analysis must take into account approach of the systems to researches
realization.
On the finishing stage the analysis of the got decisions areas is conducted, as a result there is
a choice of the most effective variants.
The ultimate goal of research consists in forming of economic evaluation rational methods
of innovative processes in power generating companies, examined as iterative processes, attended
with the change of results vagueness and innovations realization on every subsequent step of their
realization.
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THE FIRST STAGE OF MARKETING OF INNOVATIONS OF THE
INDUSTRIAL PURPOSEN: A N-DIMENSIONAL AREA INSTEAD A
MARKETING-MIX
The urgent need of making of a previous research model of industrial purpose (IndP) innovative products is
demonstrated in the article. Focus of researchers’ attention to external, not internal factors is substantiated. The
factors, assessment of which is the primary objective of the previous research of IndP innovations are sorted out and
grouped. A graphical interpretation of the model is proposed. It takes into the partial compensation of the certain
factors weakened by strengthening of others.
Keywords: factors, market advantages, model, previous research, n-dimensional space, area of values

Generic problem statement
The first stage of preparations for the eventual entry for a certain national market is a
marketing research of the primary factors of making demand for a product (good or service). The
methods and models of such researches are examined in detail in relation to consumer products.
Relative to the industrial purpose (IndP) products it is usually recommended to marketers to adapt
that methods and models to the specific needs of business and consumer. It is necessary to clearly
understand the degree of acceptability and feasibility of compliance with those recommendations
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when you work with IndP products. It actualizes the problem of available methods and models
assessment for the different IndP product groups.
Analysis of recent research and publications
Specific requirements of customers for consumer products in specific markets are usually
considered comprehensively, within the marketing-mix model. This model is usually recommended
for the pre-market research. The number of its components ranges from 4 to 12 [1; 2, c. 326-328; 3,
c. 144-148; 4, c. 298-299; 5, c. 86-90]: 1) reasonable product features, such as a product mix,
quality, etc.; 2) the prices of existing similar products in absolute terms and in comparison with
quality; 3) the particular route of products moving to the place of sale; 4) promoting characteristics
of similar products in the context of advertising, marketing, creation of company image and
products, etc.; 5) the interest of the different categories of market participants to select a particular
product, their willingness to take direct part in the implementation; 6) the procedure for obtaining
certificates and licenses which are necessary for the product implementation; 7) additional terms of
the product implementation (such as the need for additional products or specific aspects of
consumption); 8) the possibility of long-term cooperation with the customers and others.
Frequent references to the different marketing-mix variations in scientific publications give
us the impression of absolute predictability and simplicity of this phase of work. However, when we
refer to the entry for the IndP product (particularly services) market we should take into account the
need for exchanges with almost all components of the original model because a) the unique
production process of each industrial consumer. Such process makes product cloning impossible
and complicates application of marketing-mix components 1, 2 and 5 in its original form; b) the
absence or low significance of the material component of the product, so that marketing-mix
component 3 becomes superfluous one; c) the desire of the industrial consumers for innovation
secrecy in improving their own competitiveness, because of that components 4 and 7 need its
individual formats for each act of product implementation. That is why the use of the transformed
marketing-mix models for the IndP products is rather a tribute to tradition or way of remembering
the strategic marketing aspects than effective way of the previous market research. When it is a
matter of the IndP innovative products, the alternative or complementary marketing models search
becomes more important than it ever became.
The purpose of this article is to make the adequate model of the previous research of the
industrial purposes innovations (goods and services).
Research results
The innovative IndP product is acceptable for the industrial consumers only when the new
market advantages are more important than the additional costs. When someone is estimating the
market he or she should focus on identifying factors of its acceptability. The internal factors are less
important for analysis by external ones because: a) they are the most controlled by the industrial
consumer; b) their level and dynamics (profitability, production capacity, IndP product mix) usually
are continuously in the focus of the management, so they do not need to be detailed analysed when
anyone tries to find new markets.
The most important external factors for obtaining the market advantages with the IndP
innovations are such as follow ones [6, c. 32; 7, c. 52-54; 8, c. 17; 9, c. 156; 10, c. 3-5]:
1) availability, distribution, level and approachability of the industrial innovations in the
forms of:
1.1) material, technical or technological resources;
1.2) investment and financial resources;
1.3) intellectual resources as the results of the information and human resources
combinations;
2) maturity of the existing and future marketing and logistic streams and relationships:
2.1) financial, investment, financial, information and service streams routes;
2.2) industry production pattern as a network of competing companies or partners;
3) political, legal and management advantages of some territory:
3.1) political stability of the state or its territory associations;
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3.2) "transparent" and effective management system;
3.3) consistent regulatory and legal framework of economic activity.
That factors clustering is more appropriate in the case of IndP products than the traditional
grouping of the marketing-mix, because it reflects the specific features of demand making. For
example, the proposed group "Maturity of the existing and future marketing and logistic streams
and relationships" takes into account not only the movement of the material IndP (products)
streams. It takes into account also the movement of the relevant documents, information, resources,
services and others, which are ignored in the marketing-mix. These related streams, when it is a
matter of IndP services, are much more important than material objects. In addition, the existence of
the competing companies or the partnerships in the investigated area offers additional opportunities
to attract the various resources by outsourcing, with adjusting the routes or volumes of IndP
products.
At the same time, the receipt of the certificates and licenses is recommended by component
6 of the marketing-mix. It is an integral component of the IndP products sale because the
safeguarding of company’s economic security needs the confidence in the legality of its
counterparties. Giving the special attention to this factor in preparing for a possible entry into a
certain national market is not appropriate. That is why it is not included in the proposed grouping.
Similarly, the possibility of the long-term cooperation with customers is meant in the process of
IndP products market entry. So component 8 of the marketing-mix is not included in the new list.
The model of previous market research can be made on the basis of these factors. It is
reasonable to represent this model graphically for better storing. Very simplified the favourable
market advantage status of the external factors can be graphically displayed as a surface or an area
in n-dimensional space. This one may be a 3-dimension space (according to the number of the
groups in the list) or 8-dimension (according to the number of the described factors), or more (as the
detail of each factor and its presenting by the use of the countable indices complex)
Points of the surface or area, which are favorable for sales of the innovative IndP products,
can be described in n-dimensional space coordinates or assessed on expert estimates. The
advantages of some factors allow to compensate for the lack of the others (within the set limits). For
example, the excessive difficulty of existing routes of the market material streams can be
compensated by the availability of the non-traditional financial or technical innovation resources
which allow to make the better routes. Limited access to the innovative investment sources can be
overcome by harmonization of external innovation potential, if there is the network of partner
companies [11, c. 156].
The important advantage of the model is its focus on the favorable market situation in
general, not on the separate customer. The reason for this choice is the potential possibility for the
innovative product sale to the groups of the companies which are the members of some holding,
production string or logistic chain and so on.
Such variability of the model requirements for the consumer market has given reason to
discuss the favorable volume area identification, not the surface in n-dimensional space of the
market factors.
Conclusions
So, the favorable n-dimensional area model is substantiated on the basis of the marketingmix inexpediency at the first stage of the IndP innovations market assessment. This model makes it
possible to take account of demand making by consumers and total market. Further research in this
area should be directed to the development of this model and the additional it with an graphic or
physical interpretation, a simplification of its memorization and etc.
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МОНИТОРИНГ КОНКУРЕНТНЫХ ПРЕИМУЩЕСТВ ВИДОВ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УКРАИНЫ
The main approaches to the definition of competitiveness at all levels of the national economic system are
considered. The competitiveness of economic activities in the foreign market of Ukraine on 98 classification groups
goods using the technique to identify competitive advantages were monitored, an analysis of the comparative
advantages of economic activity "light industry of Ukraine" in international trade also was carried out.
Keywords: competition, competitive products, the competitiveness of enterprises, the competitiveness of the
industry, the competitiveness of the national economy, comparative advantage index, commodity nomenclature.
Рассмотрены основные подходы к определению понятия конкурентоспособность на всех уровнях
национальной хозяйственной системы. Проведен мониторинг конкурентоспособности видов экономической
деятельности Украины на внешнем рынке по 98 классификационным группам товаров с помощью методики
выявления конкурентного преимущества, а также проведен анализ сравнительных преимуществ вида
экономической деятельности «легкая промышленность Украины» в международной торговле.
Ключевые слова: конкуренция, конкурентоспособность продукции, конкурентоспособность
предприятия, конкурентоспособность отрасли, конкурентоспособность национальной экономики, индекс
сравнительного преимущества, товарная номенклатура.

Конкуренция является основой развития рыночной экономики. Именно она создает
предпосылки для развития предприятий, поиска более эффективных способов производства
и сбыта товаров, заставляет участников рынка соревноваться между собой за ограниченные
ресурсы. При построении сильной и конкурентоспособной на мировом уровне национальной
экономики нужно учитывать мировые тенденции: стирание границ, процесс глобализации
экономики, повышение роли мирового рынка и международной конкуренции, усиление
конкурентной позиции крупных корпораций на внутреннем и мировом рынках, усложнение
механизма рыночной конкуренции.
Существующая в теории множественность подходов к определению понятия
конкурентоспособности: региональной, отраслевой и предприятия, а также к оценке уровня
392

конкурентных преимуществ, не позволяет говорить о существовании единого мнения среди
авторов по поводу того, что представляет собой эта категория и как оценить ее величину.
Необходимость преодоления выявленных ограничений и недостатков существующих
методик оценки конкурентоспособности обусловила актуальность темы статьи.
Высокий уровень конкурентоспособности региона, отрасли, предприятия невозможен
без урегулированности основных балансов экономического, политического, социального
характера и сформированности адекватных инфраструктурных элементов. Следовательно,
основной уровень обеспечения конкурентоспособности – макроэкономический, на котором
определяются основные условия функционирования всей хозяйственной системы
государства. На мезоуровне формируются перспективы развития регионов. Здесь создаются
благоприятные предпосылки для успешной работы предприятий отдельных отраслей
(научно-технические, трудоресурсные, институциональные и др.). Завершающая стадия
создания конкурентоспособности происходит на микроуровне – в виде соотношения цены и
качества товара. Это соотношение зависит от условий, сложившихся на двух предыдущих
уровнях; способности использовать свои ресурсы, национальные и специфические
преимущества [6].
Конкурентоспособность страны, региона и отрасли зависит от способности
конкретных производителей выпускать конкурентоспособные товары. Предприятие является
конкурентоспособным только тогда, когда оно способно производить конкурентоспособную
продукцию и эффективно использовать все имеющиеся ресурсы.
Многие современные экономисты, определяют конкурентоспособность продукции
как совокупность качественных и стоимостных характеристик товара, обеспечивающих
удовлетворение потребности покупателя.
Конкурентоспособность предприятия – это способность предприятия, как сложной
открытой организационно-экономической системы, прогнозировать свое будущее, выпускать
конкурентоспособную продукцию и обеспечивать за счет этого достаточную для
нормального функционирования и развития прибыль [4].
Под конкурентоспособностью отрасли понимается способность отрасли создавать,
производить и сбывать большие партии продукции, чем ее конкуренты на мировых рынках.
Специалисты Института народнохозяйственного прогнозирования РАН рассматривают
конкурентоспособность отрасли как способность создавать растущие объемы добавленной
стоимости на основе повышения эффективности использования факторов производства,
обеспечения инвестиционной привлекательности бизнеса и освоения новых рынков [5].
М. Шевченко определяет международную конкурентоспособность отрасли как способность
национальной отрасли промышленности обеспечивать высокий уровень удовлетворения
собственными товарами определенной общественной потребности по сравнению с
конкурентами, удерживать и укреплять устойчивые позиции на определенных сегментах
мирового рынка и обеспечивать доходность на основе рационального использования
ресурсов в условиях интернационализации [7].
В настоящее время не существует единого подхода к определению сущности понятия
«конкурентоспособность
национальной
экономики».
Одни
экономисты
под
конкурентоспособностью национальной экономики понимают положение страны на
внешних рынках, которое определяется с помощью экономических, социальных и
политических показателей. Другие рассматривают конкурентоспособность национальной
экономики как макроэкономическое явление, определяемое курсом валют, отношением
индекса цен экспортируемых и импортируемых товаров, внешнеторговым сальдо,
золотовалютными резервами, процентными ставками, уровнем оплаты труда и т.д. Дж. Сакс
отмечает, что конкурентоспособность национального хозяйства – это способность достичь
устойчивого экономического роста в среднесрочной перспективе и ее характеризуют
наличие здорового рынка факторов производства и других характеристик, формирующих
потенциал для достижения стабильного экономического роста [2].
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С целью оценки конкурентоспособности отдельных отраслей экономики Украины на
рынках зарубежных стран целесообразно проанализировать уровень сравнительных
преимуществ в разрезе товарной номенклатуры ВЭД Украины (ТНВЭД), провести
группировку и ранжирование товарных групп.
На практике для количественной оценки сравнительных преимуществ используется
индекс обнаруженного сравнительного преимущества, разработанный экономистом
Лиснером и популяризованный исследователем Балассом [3]. Фактически этот показатель
представляет собой соотношение доли экспорта сектора (j) определенной страны (i), взятой
для анализа, к доле экспорта того же сектора группы других взятых для анализа стран (ref):
X ij / X ni
B ij  ref
,
(1)
X j / X nref
где: X ij – экспорт товаров сектора (j) страны (i); X ni – общий экспорт страны (і);
X ref
– экспорт товаров сектора (j) других стран, взятых для анализа (ref); X nref – общий
j
экспорт других стран, взятых для анализа (rеf).
Если B ij > 1, то это подтверждает, что страна (і) имеет сравнительное преимущество в
секторе (j), т.е. сектор (j) важнее в структуре экспорта страны (i), чем в структуре экспорта
других, взятых для анализа стран (ref).
Сопоставление экспорта Украины с экспортом различных зарубежных стран по
товарным группам затрудняют проблемы поиска общих классификационных подходов
согласно украинской и зарубежных систем учета, что обусловливает неадекватность
использования стандартного индекса Баласса. Вследствие этого более целесообразным
является использование формулы выявления сравнительного преимущества, обоснованной
французским Исследовательским центром прогнозирования и международной информации,
которую использует сектор рыночного анализа Международного торгового центра
UNCTAD/WTO [3]:
 t
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где: X ij – экспорт товаров сектора (j) страны (і) в группу других стран, взятых для
анализа; M ijt – импорт товаров сектора (j) страны (і) из группы других стран, взятых для
анализа; X tj – общий экспорт страны (і) в группу других стран, взятых для анализа; M tj –
общий импорт страны (і) из группы других стран, взятых для анализа.
Обнаруженное сравнительное преимущество страны по сравнению с группой других
привлеченных для анализа стран за определенный период можно рассмотреть в динамике в
случае осуществления анализа в длительном периоде или найти его средневзвешенное
значение за определенный промежуток времени.
Были проанализированы сравнительные преимущества Украины в международной
торговле в целом с главнейшими торговыми партнерами по 98 классификационным группам
ТН ВЭД за 2014 год, при определении объемов экспорта/импорта продукции той или иной
отрасли была использована статистическая база COMTRADE ООН [1]. Расчеты
показали (рис. 1), что Украина сегодня имеет наивысшие сравнительные преимущества на
внешнем рынке по таким товарным группам, как черные металлы (RCA=140,6) и зерновые
культуры (RCA=27,04). Необходимо отметить, что это продукция сырьевых отраслей
экономики, экспорт которых не характерен для стран с развитой рыночной экономикой.
Положительным является то, что среди украинских товаров с высоким уровнем
конкурентоспособности на внешнем рынке присутствует высокотехнологичная продукция,
например, локомотивы железнодорожные и подвижной состав, трамваи (RCA=6,37), суда,
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лодки и другие плавучие средства (3,19), летательные, космические аппараты и их части
(2,40).

Рис. 1. Ранжирование товарных групп по индексу RCA

Самый низкий уровень конкурентоспособности на внешнем рынке имеют такие
отечественные товары, как продукция топливно-энергетического комплекса (нефть, газ),
изделия высокотехнологичных отраслей и с высоким уровнем добавленной стоимости
(средства наземного транспорта, кроме железнодорожного, машины и оборудование,
фармацевтическая продукция, включая медикаменты, электрические машины и т.д.).
На основе использования вышеприведенной методики нами проанализированы
сравнительные преимущества Украины с главными торговыми партнерами по 18
классификационным группам ТНВЭД, характеризующих вид экономической деятельности
«легкая промышленность» за 2014 год. Исходные данные взяты для группы товаров 62:
одежда и предметы одежды текстильные. По формуле (2) для 62-й группы товаров на рынках
стран, взятых для анализа, RCA=4,73. Результаты оценивания сравнительных преимуществ
по 18 группам товаров вида экономической деятельности «легкая промышленность
Украины» показаны на рис. 2.

Рис. 2. Ранжирование товарных групп вида экономической деятельности
«легкая промышленность Украины»
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Как показали выполненные расчеты, в целом, украинская легкая промышленность не
имеет достаточных конкурентных преимуществ на внешнем рынке. Основные проблемы
этого вида экономической деятельности – отсталые технологии производства и низкое
качество продукции.
Выводы. Использование методики выявления конкурентного преимущества
позволяет производить мониторинг конкурентоспособности видов экономической
деятельности по всем товарным группам, что позволяет оценивать решающие преимущества
и слабые стороны отрасли, определять те сферы, в которых стратегические изменения могут
дать наибольший выигрыш и где отраслевые тенденции способны с наибольшей силой
проявить себя в качестве возможностей или угроз.
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The definition of the term “sustainability of the economic system” is given. The basic features of economic
sustainability for the enterprise are allocated. The mathematical methods of analysis of economically sustainable
systems - innovative enterprise are revealed. The model for maintaining the sustainability of innovative enterprise is
constructed. The ways of increasing the economic sustainability of innovative enterprises are suggested.
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Дано визначення поняття «стійкість економічної системи». Виділено основні ознаки економічної
стійкості для підприємства. Розкрито математичні методи аналізу економічно стійкої системи –
інноваційного підприємства. Побудовано модель підтримання стійкості інноваційного підприємства.
Запропоновані шляхи підвищення економічної стійкості інноваційних підприємств.
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Циклічність економічної активності і кризи в економіці значною мірою впливають на
стійкість роботи економічних систем і оцінюються в якості однієї з умов відновлення
функціонування або ж подальшого їх розвитку. Об’єктивно найбільш точним і логічно
доцільним під час здійснення аналізу економічно стійких систем є застосування
математичних методів, які сприяють вдосконаленню систем управління та передбачають
використання системного підходу, розробки математичних моделей майбутніх рішень,
розвиток системи інформаційного забезпечення.
Питанням дослідження стійкості економічних систем присвячено роботи таких
вчених як Григорська Н. М. [3], Дробишева О. О. [4], Кривов’язюк І. В. [5; 6], Мінорський Н.
Г. [7], Новоселецький О. М. [8], Фещур Р. В. [11]. Розкриття математичного апарату для
аналізу та оцінки економічних систем зроблено в наукових працях Бердникової Т.Б. [1],
Благуна І. С., Кічора В. П., Воробець С. Й. [2], Поліщука Н. В. та Бурєнікова Ю. Ю. [9],
Приймака В. І. [10]. Разом з тим, автори не достатньо уваги приділили взаємоузгодженню
використання математичних методів аналізу саме для економічно стійких систем, зокрема
інноваційних підприємств. Також не достатньо вивчено питання моделювання підтримання
економічної стійкості підприємства. Тому, проблематика, що вивчається, вимагає
додаткових досліджень, зважаючи на її актуальність та науково-методичний інтерес.
Однією із найбільш динамічних економічних систем нині виступає підприємство –
особлива феноменологічна система, що діє за внутрішніми законами функціонування та
розвитку, гнучко реагуючи на зміну збурюючих зовнішніх факторів, які виникають за іншою
групою законів, які прийнято називати економічними (попиту-пропозиції, вільного
ціноутворення, конкуренції тощо). Проте, досить часто, на зміни в розвитку підприємств
впливають не лише економічні, а й суспільні, фізичні та математичні закони.
Особливістю сучасної ринкової економіки є її невизначеність, яка зумовлюється
конкурентоспроможністю суб’єктів ринкових економічних відносин та періодичністю
прояву криз, які супроводжуються різними суперечностями та уповільнюють подальший
розвиток і функціонування підприємств. Успішність фінансово-господарської діяльності
підприємств в умовах динамічного розвитку потребує забезпечення ними належної
економічної стійкості. Сучасні умови господарювання не сприяють зміцненню ринкових
позицій вітчизняних промислових підприємств, перешкоджають їх поступальному розвитку.
Але навіть у таких умовах підприємства повинні мати внутрішній потенціал, здатність
адаптуватися до впливу зовнішнього середовища або бути економічно стійкими [2, с. 11].
Економічна стійкість у суспільних системах має передбачати гнучке реагування на всі
зовнішні й внутрішні впливи для того, щоб не запобігати новим обставинам, властивостям і
відносинам, а уміло використовувати їх для постійного відновлення та самовдосконалення.
З позицій економіки та управління «стійкість» – це здатність підприємств
підтримувати траєкторію їх розвитку поблизу деякої оптимальної траєкторії в умовах
постійних зовнішніх і внутрішніх збурювальних впливів [6].
Економічна стійкість підприємства – здатність підприємства реагувати через
механізми протистояння чи адаптації на зміни зовнішнього та внутрішнього середовищ з
метою не лише збереження та формування факторів, які забезпечують його самозбереження
та ефективне функціонування на поточний момент часу, а й сприяють його подальшому
розвитку [9, с. 289].
Отже, стійкість економічної системи – це її здатність гнучкого реагування на
внутрішні та зовнішні збурювальні впливи без втрачання траєкторії розвитку.
До числа економічно стійких систем можна віднести інноваційні підприємства, які
вирізняє здатність до перманентної генерації інновацій, вміння використовувати
інноваційний потенціал підприємства для утримування високої конкурентної позиції,
здатність передбачати майбутнє, постійний зв’язок з клієнтами, наявність колективу
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інноваторів, робота з широким діапазоном інформації, гнучкість в пристосовуванні до умов
діяльності, що змінюються.
Слід відмітити, що основними ознаками для забезпечення економічної стійкості таких
підприємств можна вважати: досягнення намічених розмірів прибутку і рентабельності, що
повинні перевищувати середньогалузевий рівень показників; ранжування розподілу
прибутку, де основним напрямком виступає інноваційний розвиток, підвищення ліквідності
балансу та платоспроможності підприємства, нарощування частки власних оборотних коштів
в структурі активів балансу, збереження високого рівня використання виробничих
потужностей, високий рівень мотивації праці персоналу підприємства тощо.
Для своєчасної діагностики непередбачуваних змін у економічному стані
підприємства слід активно використовувати математичний апарат. Серед математичних
методів аналізу економічно стійких підприємств доцільно виділити наступні [1, с. 18-19]:
балансовий (або сальдовий) прийом застосовується для виміру впливу факторів – аргументів
на узагальнюючий показник при їх адитивній, строго функціональній залежності;
елімінування – як прийом економічної діагностики припускає ізольоване вивчення впливу
безлічі різноманітних факторів на узагальнюючий аналізований показник (спосіб повних
ланцюгових підстановок, спосіб скорочених ланцюгових підстановок або абсолютних
різниць, спосіб відносних різниць), диференціальний аналіз (заснований на пошуку
функціональної залежності в рівняннях, похідних різних порядків від функцій і незалежних
змінних); логарифмічний аналіз (його ціль – перебування статичної залежності різних
показників); інтегральний аналіз (з урахуванням зворотних зв'язків, що дозволяють циклічно
проводити перерахунок окремих показників (параметрів), а інші параметри переводити в
збалансований стан після вибору відповідного варіанта розрахунку).
Використання математичного апарату також слід використати і для побудови моделі
підтримання економічної стійкості інноваційного підприємства:

 maxmax 
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maxmin  ,
i 1


 minmin 



(1)

де n – фактори впливу на економічну стійкість;
W – бажаний стан економічної стійкості, розрахований за її складовими;
V – наявний стан економічної стійкості, розрахований за її складовими;
Z – критерій обгрунтування господарського рішення в умовах невизначеності;
де інтегрована модель оцінювання стійкості підприємства розраховується як (уточнено
на основі [8, с. 7]):
M
~
SC   m S m ,
(2)
m 1

~
де S C – значення рівня економічної стійкості; S m – значення т-ої складової економічної
стійкості підприємства (виробничої, фінансової, маркетингової, організаційно-управлінської,
ринкової, зовнішньоекономічної, соціальної та інвестиційної); M – кількість складових
економічної стійкості підприємства;  m – питома вага т-ої складової у загальному
інтегрованому показнику; значення SC коливається в межах від 0 до 1.
Для підтримки економічної стійкості підприємства потрібно дотримуватися таких
заходів [4; 5]:
1) здатність до прийняття ризикових і нестандартних рішень у випадку відхилення
розвитку ситуації, впровадження планів практичних заходів у разі виникнення кризової
ситуації;
2) при виникненні проблемних ситуацій розробляти плани щодо їх усунення;
3) контроль за виконанням заходів та їхніми результатами, координація дій учасників;

398

4) безперервний моніторинг внутрішнього та зовнішнього станів підприємства;
5) заходи щодо зниження зовнішньої вразливості підприємства.
Воднораз, неухильну увагу слід приділяти таким напрямам забезпечення економічної
стійкості підприємств: здійснення гнучкого, еластичного планування діяльності
підприємства, орієнтованого на досягнення перспективних цілей; здійснення ефективної
маркетингової політики; активізація інвестиційно-інноваційної діяльності; здійснення
стратегічного планування; стабілізація внутрішніх міжособистісних і міжгрупових відносин
на підприємстві; підвищення організаційно-технологічного рівня підготовки виробництва;
створення необхідного резурву для роботи в умовах розгортання кризових ситуацій.
Таким чином, умовою життєдіяльності й основою стабільності підприємства в
ринковій економіці є його економічна стійкість. Для забезпечення економічної стійкості
підприємств необхідні гнучкість та швидкість реакції на зміни кон’юнктури ринку,
підвищення конкурентоспроможності продукції та виробництва, висока інвестиційна
активність та фінансова стабільність. Тільки це дозволить підприємству реалізувати всі
існуючі можливості для забезпечення умов сталого розвитку.
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FACTORS AND TERMS ANALYSIS OF PERSPECTIVE
COMPETITIVENESS POSSIBILITIES ESTIMATION FOR POWER
GENERATING COMPANIES
In the article the features of competition relations are educed in the field of power generation, following from
power market specific properties and powers and forming competition principles, basic factors are reasonable, power
generating company competitiveness is determinated, the existing methodical approaches are studied taking into
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account influence of fuel factor, factor of power-stations equipment obsolescence, and also realization of generating
powers companies development program. The factors analysis of competitiveness determination is conducted for
perspective competitiveness evaluation and estimation model forming of power generating companies perspective
competitiveness.
Keywords: competitiveness, factors analysis, power generating companies, determination, estimation,
perspective competitiveness

Progress of power generating market is making an opportunityl to forecast possible
reorganization and structural changes in this field. To provide a reliable power supply, taking into
account the large inertance of power generation, at acceptable price, it is important exactly to
forecast the necessary height of electric power consumption and heat on a prospect of 10 and more
years forvard. Power generating companies are developing the own investment programs, planning
active development on the nearest and remote prospect. In case of plans realization on the new
generating powers inputs competition possibilities for power generating companies will strongly
differentiate in the nearest years. The height of the set power companies will be closely associated
with economy development and regions industry, power stations, belonging to the generating
companies, are situated in them.
In connection with the investment programs realization on power generation development
by the forecast price advance on a fuel with the change of prices correlation on coal and gas and, as
a result, changes in the fuel structure of power generating equipment, position of generating
companies at the competition market of electric power will inevitably change as compared to
starting positions.
In the field of electric power generation in the of competition market conditions the question is
about a competition between the producers of electric power in the moment of goods production electric
power), as generating companies do not have a large variety of producible products and there is not
possibility to stock and accumulate the products.
In the research of competition market organization problems and development of market
relations at power generation field it is possible to specify works of V.V. Morozov, L.D. Gitelman,
B.E. Ratnikov, A.A. Makarov, E.S. Myagkova V.V. Hlebnikov, A.S. Flaksman, E.V. Schepkin, V.I.
Edelman, S. Stoft and others. With appearance of electric power wholesale market and power there
was a problem of his its participants competitiveness determination.
Disparity of most methodologies with the features of electroenergy industry functioning the
electric power generations do not allow straight to carry in a sphere of competitiveness
determinations for companies worked out and operating in other industries of methodology, that
determines the necessity of competitiveness determination methodology development directly for
power generating companies, taking into account the specific of their functioning and development.
Schepkin E.V. in his work [1] for competitiveness determination and forming power stations
in future on their base power generating company, suggests to use methodology, consisting of 8
stages. An author examines 3 blocks of indexes for the power stations competitiveness estimation.
The first block is technical (productive).
The second block is financially-economical.
The third block is organizational (social),
In the complement heat stations competitiveness determination methodology author
included the method of rating estimation, main dignity of which is possibility for the examined
power-stations to receipt a quantitative description of competitiveness level. During realization of
rating estimation every power-station on all indexes is compared to standard power station character
of which is formed by means of the best results appropriating among the examined indexes
aggregate of analysable power-stations. For application of this processing algorithm the data initial
indexes are standardized to relatively conditional standard power station.
The lacks of method consist in the limited nature of domain application: from economic of
power generation production distinctions on power-stations of different types beside the purpose to
make a comparison on the basis of technological parameters of their activity. Also to the defects it
is possible to take that such rating gives an idea about the state of power-station on the real moment
and in any way does not take into account its development.
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After determination of rating estimations, drawing on the got results, author by means of
algorithms, cluster, analysis (method of "Middle-К") forms the clusters of competitiveness, on the
basis of which further forms power generating companies.
Values of that method consist in the complex approaches for determination of power stations
competitiveness, including, in itself rating estimations, cluster analysis and exposure of price
advantages.
The lack of this method consists in the fact that determination of power stations
competitiveness the prospects of power-stations development are not taken into account. The
estimation of power-stations competitiveness is conducted upon the certain date to the results of
functioning for the certain time interval.
Flaksman A.S. in, his work [2] examines the competitiveness of power generating
companies from positions of financially-economical activity results optimization at power
generating companies on a production of electro and thermal energy. In basis of methodical
approaches, offered by an author, research of power generating companies market surroundings,
their positioning, lies on the markets of electric and thermal energy sale ground of optimal structure
choice for power generating companies. The methodical approach worked out by an author is based
on determination of generating powers, potentially leaving from the wholesale market of electric
power and power by reason of their subzero efficiency. This methodology is based on classification
of generating powers, carried out by means of cluster analysis methods. For the improvement of
productive structure for power generating companies an author is offer an algorithm, optimizing
composition of results estimation criteria of these companies industrial and economic activity.
Also, an author suggests to conduct optimization results of power generating company and
financially-economical activity on the production of electric and thermal energy and optimization of
power generating companies.
Values of the offered method are possibilities to exposure an uncompetitive subdivisions
potential of power generating companies, taking into account generating equipment specific and
forming of optimal productive structure for power generating company.
The lack this method is about not takingl into account dynamics of generating company
development and influence of external factors on the company.
Pshenichnikov S. grounds the necessity of the rating use as facilities of information
aggregating for realization and evident presentation of comparative branch analysis in power
generation (both in regard to network and in regard to generating companies) [3]. An author marks
that in general case, rating is a list of objects, well-organized in accordance with their estimation,
conducted definitely.
An author marks also, that rating estimations can have multilevel character and be based on
any set of basic data types - both on numerical values and on expert estimations. Forming of
integral rating estimations, allowing to expose and investigate reasons on which the investigated
objects got into corresponding places in the list of rating is also possible. The integral rating are the
form of multilevel information presentation most compressed and concentrated on maintenance.
Values of this method is possibility of results receipt in those cases, when it is necessary to
use incomplete, contradictory and/or unreliable data; quickness and simplicity of method
application, and also evidentness of the got results as a list of rating.
To the lacks of this method it is possible to take subjectivity of expert estimations, and also
that certain such method, rating of company is "mold" of company position on the concrete moment
of time and does not take into account development of company and its possible structural
transformations.
Myagkova E.S. [4] worked out the methodical approach to determination of power
generating companies perspective competitiveness on the basis of the cost rating; the methodical
approach is worked out near determination of power generating companies perspective
competitiveness taking into account influence of fuel factor, factor of power-stations equipment
obsolescence, and also realization of the development program for power generating companies.
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The considered methods of power-stations competitiveness estimation and generating
companies allow to define a competitiveness on some moment of time in present, either for
determination of power-station including expediency in one or another generating company, i.e. are
a base for power generating companies forming or for the power station attractiveness degree
exposure for a potential investor.
In the conditions when companies are already formed and carry out the activity,
determination of perspective companies competitiveness becomes a necessity.
Thus the methodical approach to the estimation of generating companies perspective
competitiveness must take into account the dynamics of companies development (obsolescence of
generating equipment, leadingout from exploitation of out-of-date equipment and putting into the
operation of new generating powers, possible structural transformations of companies, change of
prices correlation on the basic types of fuel) and evident presentation foresee possibility of the got
results. The investigated companies must be in comparable terms.
In connection with the high cost of gas Ukrainian government is changing power units of
home power stations from gas to coal. It is a very difficult decision, as enormous capital
investments are required for this purpose, to return which possibly through decades.
What about China, its energy consumption to 2030, on the prognosis of ExxonMobil
corporation , will grow more than in 2 times. On the whole on the part of China to this time there
will be about 1/3 world increases of demand on electric power [5].
Presently in the structure of power generating in China is bout 80% of produced electric
power coal power stations provide in China, that it is related to the presence of large coal deposits
in a country. 15% provide hydroelectric power plants, 2% is on atomic power stations and on 1% on
oil-fired, gas power stations and anothers (wind, etc.). What about prognoses, then in the near future
(2020) the role of coal in Chinese energy will remain dominant, however substantially the part of
atomic energy (to 13%) and part of natural gas will increase (to 7 %), application of what will allow
substantially to improve an ecological situation in swiftly developing cities of China. The country
goverment spares the special attention to the unconventional, clean energy sources.
Thus, for determination of generating companies perspective position at the wholesale
market there is a necessity for corresponding methodology development, which would take into
account development of generating companies, their possible structural transformations and fuel
policy.
A competitiveness of generating company is a size relative, as can not be certain in itself only in relation to companies-competitors. During work of power-stations at one market of electric
power and power the competitiveness of power-stations, entering in the generating companies
complement, forms the competitiveness of actually generating companies. Just the power-stations
competitiveness consists of their basic power equipment competition possibilities. In general case
the power-station competitiveness depends also on configuration, parameters and carrying capacity
of electric network which it is connected to.
Research of generating companies perspective competitiveness is a complex task. The
decision of this task can be divided on the next stages.
1. Forming of the investigated companies set. Power-station competitiveness is a relative
size and can be certain only by comparison to other power-stations of competition surroundings.
The competitiveness of generating company is determined by the competitiveness of the powerstations included in its composition. Thus, power-stations form competition groups within the
framework of which it is possible to determine their competitiveness. It is necessary to take into
account the competition groups forming, that, although all power-stations in system constrained by
means of electricity transmission lines, it is needed to take into account power-stations remoteness
from the centers of loading and carrying capacity of electric networks.
2. Prognostication of the financially-economical state of generating companies taking into account technical
(power-stations basic equipment obsolescence, technical rearmament and retooling of power-stations) and fuel
(change of fuel structure) factors. On the second stage the perspective state of power-stations taking into account a
technical and fuel policy, supposed to realization by companies is forecast.
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3. Determination of power generating companies competitiveness level on the basis of the results analysis
got on the previous stages. On the third stage as a result of the got results comparison the levels of power
generating companies competitiveness are determined.
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МЕТОДИЧЕСКИЕ ПОДХОДЫ К АНАЛИЗУ ДЕНЕЖНЫХ ПОТОКОВ
ИНВЕСТИЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПРЕДПРИЯТИЙ
The article deals with the improvement of tools for analyzing cash flows from investments made by a company,
which is topical due to the required productivity and competitiveness of business. The research puts general description
and provides improved steps for analyzing cash flows generated through investing activities.
Keywords: Net cash flow, cash flow from investing activities of the enterprise, the efficiency of cash flow
management, analysis, cash flow optimization, synchronization cash flow sensitivity of investment of the enterprise.
Статья посвящена вопросам совершенствования методических подходов анализа денежных потоков
инвестиционной деятельности предприятия, что обусловлено необходимостью повышения эффективности
деятельности предприятия. Проведенное исследование позволило обобщить и предложить
усовершенствованные этапы анализа денежных потоков инвестиционной деятельности предприятия.
Ключевые слова: Чистый денежный поток, денежный поток от инвестиционной деятельности
предприятия, эффективность управления денежными потоками, коэффициентный анализ, оптимизация
денежного потока, синхронность денежных потоков, чувствительность инвестиционной деятельности
предприятия.

INTRODUCTION
Under current conditions of heavily restricted financial markets, Ukrainian companies suffer
from the huge money deficit and no access to the financial resources. Foreign investors do not will
to finance local projects through the invasion of the Russian Federation. Thus, the primary objective
pursued by the top management of any company is to maintain the relative stability of the cash flow
and provide operations based on investment and paying the debts.
There is a topical task of improving the conceptual framework for analyzing cash flows
from investing activities, which will allow enhancing the company’s competitiveness. There are
several reasons for analyzing company’s cash flows:
1)
results gained through the cash flows analysis are used for assessment of investment
projects;
2)
company’s competitiveness is achieved through reallocating cash to investment and
financial activities as well as operations;
3)
the investment strategy of a company is developed and changed on the basis of the
cash flow analysis;
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4)
the effective cash flow regulation provides the company with speeding-up turnover
of the working capital and release of additional financial resources for further investing activity.
The tools of the cash flow analysis are investigated by many foreign and Ukrainian
economists. Among them are J. C. Van Horne, V. Dickinson, Ye. Brihkhem, E. Nikkhbakht, T.
Rays, V. V. Bocharov, L. N. Pavlova, H. V.Savyts'ka, I. A. Blank, F. F. Butynets', H. H. Kireytsev,
L. O. Lihnenko, A. M. Podder'ohin, O. O. Tereshchenko, R. B. and other.
Most scientists argue that the cash flow analysis should include the following stages:
1. Analysis of the cash inflow (a pattern of cash inflows, changes in cash inflows, the ratio
of the growth of cash inflow to the growth of output and sales);
2. Analysis of the cash outflow (a pattern of cash outflow, changes in cash outflow);
3. Analysis of the net cash flow (the balance between inflows and outflows, the quality of
the net cash flow and the level of sufficiency of cash inflows);
4. Analysis of cash flows generated by different activities (historical analysis of the balance
sheet with revealing cash flows from operations, investments and financial activity and defining the
direct and indirect factors of cash flows changes);
5. Analysis of the gap between the net cash flow and net profit (assessment of available cash
and the gap between the net cash flow and net profit);
6. Analysis of cash inflows sufficiency and cash outflows efficiency.
The Ukrainian economic contributions either do not entirely provide tools for the analysis of
cash flows generated through investing activities or have a substantial imperfection, as well as
foreign research works do, following the main focus on the total amount of cash flows and
sometimes on operations cash flows. Thus, tools for the analysis of cash flows from investing
activities require improvements towards expanding theoretical concepts and practices.
The article aims at considering and improving tools for the analysis of cash flows from
investing activities
During the research, we employed such general scientific methods as analysis, synthesis,
logic chains and dialectic.
RESULTS
The overviewed scientific works allowed clarifying and generalizing the common tools for
the analysis of cash flows generated from investing activities based on financial reports. Main tools
being considered more often than others are:
1.
Horizontal analysis provides trends in cash flow in terms of the sources of its
generation over a period and its growth rate.
2.
Vertical analysis shows the pattern of cash inflows and outflows.
3.
Benchmarking implies comparing the main indicators of a company with those of
competitors within the industry and other close industries.
4.
Ratio analysis provides a range of relative indicators showing competitiveness,
liquidity etc.
We consider the primary goal of the analysis is the detection of:
1.
Reserves for increasing company’s efficiency;
2.
Facts of managerial failures;
3.
Better ways of financial resources allocation and negative factors impacting
company’s productivity and competitiveness.
For efficient analysis of cash flows generated from investing activities, we should outline
the main principles of it. Among them are objectivity and correctness of the data, consistency and
integrity of calculations as well as readable and scientific-based results.
By taking into account available tools for analysis of cash flows from investing activities [1,
2, 5, 6] and current political, economic and financial conditions in Ukraine, we consider it necessary
to introduce the following stages of the analysis of cash flows from investments (Figure 1).
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Figure 1. Basic Steps for the Analysis of Cash Flows from Investing Activities

The first stage of the analysis of cash flows from investing activities of a company provides
comparison of the actual cash flow and planned one generated from either a single investment
project or the investment portfolio. So, the first stage of the analysis of cash flows is proposed to
compare suggested and actual increase in the cash flow during the period. The analysis of
investment cash flows involves the use of such absolute indicators of investment cash flows as:
1. Cash inflows and outflows;
2. Net cash flow from investing activities;
3. Cash outflows for uncompleted investment projects being conducted at the moment;
4. Budgeted cash flows including net cash flow from completed investment projects;
5. Amount of cash reserved on bank accounts and company’s cash department.
The second stage of the analysis of the cash flows from investing activities involves
determining the structure and dynamics of changes in investments cash flows as well as comparing
these indicators. In the analysis, it is important to consider that the structure of the cash flow varies
according to the stage of the life cycle of a company (Figure 2), as the misinterpretation of results
gained through the cash flow analysis can negatively impact the further development of the
company. Such scientists as Dickinson and Brikhem [3] identify the following stages of the
company’s life cycle and consistent to them cash flows:
Stage 1 – Startup. This period is characterized by the cash inflow from financing activities
and cash outflow from investing and operating activities.
Stage 2 – Rapid Growth. This period faces high rates of profit growth and company’s own
investments into R&D.
Stage 3 - Maturity. This period is characterized by growing sales and revenues. Total cash
inflows slow down despite growing cash flows from investing and operating activities.
Stage 4 - Stability. A company maintains profitability at an optimal level. Cash flows from
all activities remain unchanged.
Stage 5 - Decline. Profitability and financial stability of a company are falling down. Cash
flows from all activities are slowing down.
Dependently on the owners’ and managers’ decision, the last stage of the company’s life
cycle may bring either rebirth through reengineered business processes and involved investments in
innovations or death through liquidation or acquisition.
Investing activities following the company’s life cycle is expected to reduce cost of capital
and improve financial flexibility. According to the contributions made by Ivashkovs’ka I. V.,
financial flexibility of a company is a growing financial stability through diversified capital
involved from different groups of investors [7, с.163].
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Figure 2. A Pattern of Cash Flows through Life Cycle of Company (7)

Analyzing cash flows generated from investing activities requires conditions of external
environment to be taken into account and results to be matched to the macroeconomic indicators.
The third stage of analysis of cash flow generated from investing activities implies
establishing relationship between investment amounts and current assets for evaluating the elasticity
of investing activity of a company.
The importance of investigating the relationship between investing activities and variable
cash flows can explained by the fact that investments are vital for business development and
competitiveness in the marketplace though cash is a highly restricted resource underlying
investment activity [4].
Cash flows generated from operations are very often invested. Thus, it is advisable to match
investments to the net operational cash flows. In the case of net operational cash flow exceeding
investment amounts, then an investing policy of a company should be considered efficient with
growing financial investments.
The fourth stage of the analysis of cash flows from investing activities covers changes in
assets of a company resulted from investing activities. The analysis of investments’ impact on cash
flows allows managers to observe cash through accounts, assess liquidity of activities and conclude
whether available cash fits investment goals of a company.
At the fifth stage of the analysis, financial ratios showing the efficiency of investing
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activities are calculated. As a rule, scientists distinguish the following financial ratios for investing
activities to be analyzed:
1.
Ratio of cash flows from investing activities to net cash flow shows cash flow from
investing activities per monetary unit (USD, EUR, UAH etc.) of net cash flow.
2.
Coefficient of cash inflows from investing activities shows amounts of cash inflow
per monetary unit of cash flows.
3.
Ratio of long-term liabilities to net cash flow shows the extent to which short-term
and long-term liabilities cover cash outflows from investing activities of a company.
4.
Coefficient of cash outflows from investing activities shows cash outflow from
investing activities per monetary unit of cash flows.
5.
Ratio of cash inflows from investing activities to liabilities shows the amount of
investments needed for purchasing a monetary unit of non-current assets.
6.
Ratio of cash inflows from investing activities to non-current assets shows the
amount of investments needed for purchasing a monetary unit of non-current assets.
7.
Coefficient of liquidity of cash flow from investing activities shows cash inflow to
cash outflow ratio.
8.
Efficiency of cash flows from investing activities shows general net cash flow to
cash outflow from investing activities.
9.
Ratio of long-term liabilities to cash outflow from investing activities shows the
amount of cash outflow from investing activities that can be compensated by long-term liabilities.
10.
Ratio of short-term liabilities to cash outflows from investing activities shows the
amount of short-term liabilities used for making investments as cash outflow from investing
activities.
11.
Coefficient of cash inflows from investing activities shows the share of cash inflows
from investing activities in total cash inflow of a company.
The offered approach to the analysis of cash flows from investing activities is expected to
match to companies (their legal status, industry) and macroeconomic conditions individually.
Conclusion and research perspectives
By analyzing cash flows from investing activities of a company, one should take into
account the full set of indicators of variable industries highly impacting the company and its life
cycle.
Thus, the conducted research systemized tools for analyzing cash flows from investing
activities, investigates them and developed improved stages included in the analysis procedure. It
can be employed for assessing the efficiency of managing the cash flows from investing activities.
References:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Bahats'ka, K. V. Metodychni pidkhody do analizu hroshovykh potokiv / K. V. Bahats'ka // Ekonomichnyy
analiz : zb. nauk. pr. – 2012. - # 1. – S. 11-14.
Balan O. S. Zhyttyevyy tsykl investytsiynoho proektu ta investytsiyni rishennya [Elektronnyy resurs] / O. S.
Balan // Ekonomika kharchovoyi promyslovosti . - 2012. - # 1. - S. 43-47. - Rezhym dostupu:
http://nbuv.gov.ua/j-pdf/echp_2012_1_12.pdf
Dickinson Victoria Cash Flow Patterns as a Proxy for Firm Life Cycle [Книга]. - Mississippi: [б.н.],
November 2010 .
Magdych I. P. Analiz vplyvu zminy hroshovykh potokiv na chutlyvist' investytsiynoyi diyal'nosti
pidpryyemstva [Zhurnal]. - Kyyiv : Biznes Inform, 2014 p.. - 8. - ss. S. 277-282..
Stepanenko O. A. Analiz hroshovoho potoku koshtiv proektu metodom imitatsiynoho modelyuvannya
[Elektronnyy resurs] / O. A. Stepanenko // Visnyk sotsial'no-ekonomichnykh doslidzhen' . - 2012. - Vyp. 3(2).
- S. 189-194. - Rezhym dostupu:http://nbuv.gov.ua/j-pdf/Vsed_2012_3(2)__31.pdf
Tatsiy I. V. Analiz hroshovykh potokiv pidpryyemstva [Elektronnyy resurs] / I. V. Tatsiy // Visnyk
Skhidnoukrayins'koho natsional'noho universytetu imeni Volodymyra Dalya . - 2014. - # 1. - S. 150-153. Rezhym dostupu: http://nbuv.gov.ua/j-pdf/VSUNU_2014_1_32.pdf
Ivashkovskaya I. V., Yanhel' D. O. Zhyznennыy tsykl orhanyzatsyy y ahrehyrovannыy pokazatel' rosta / Y. V.
Yvashkovskaya, D. O. Yanhel' // Korporatyvnыe fynansы. – 2007. – # 4. – S. 97–110.

407

Obelnytska K. V.
PhD student
Ivano-Frankivsk National Technical University of Oil and Gas

THE EMPLOYMENT OF A TAXONOMIC ANALYSIS IN THE PROCESS OF
EVALUATING THE SOCIAL AND ECONOMIC EFFECTIVENESS OF THE
CORPORATE MANAGEMENT SYSTEM
Обельницкая К. В.
аспирант
Ивано-Франковский национальный технический университет нефти и газа
ОТНОСИТЕЛЬНО ПРИМЕНЕНИЯ ТАКСОНОМИЧЕСКОГО АНАЛИЗА ПРИ
ОЦЕНКЕ СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ СИСТЕМЫ
КОРПОРАТИВНОГО УПРАВЛЕНИЯ ПРЕДПРИЯТИЙ
The article suggests evaluating the social and economic effectiveness of the corporate management system
using a taxonomic method. This method is employed for factor space reduction which is manifested in the aggregation
of information space and results in integrated index formation. The latter presupposes comparing the standardized
original values of the index system with the formed reference vector which represents the most favourable index
numbers in order to improve the effectiveness while considering the influence of the incentives and disincentives. The
steps of the method employment are thoroughly systematized in the article, as well as complemented and adapted to the
peculiarities of the object under study. As a result, the article presents the distinct algorithm concerning the formation
of the integrated coefficient of the social and economic effectiveness of the corporate management system, the visual
representation of which shows the way it increases in the n-th period. The obtained data allow to find the ways how to
increase the effectiveness of such a system of enterprises. Key words: an integrated index; corporate management; a
system; a taxonomic method.
Keywords: integral index; corporate management; system; taxonomy.
Социально-экономическую эффективность системы корпоративного управления предприятий
предложено оценить с использованием метода таксономии, который осуществляется для редукции
факторного пространства, которое проявляется в агрегации информационного пространства, в результате
чего формируется интегральный показатель. Последний предусматривает сравнение стандартизированных
входных значений системы показателей, включенных в него, с сформированным эталонным вектором,
который отображает максимально благоприятные значения показателей для улучшения эффективности при
учитывании влияния стимуляторов и дестимуляторов. Систематизированы этапы проведения выбранного
метода, дополнено и адаптировано в соответствии со спецификой исследуемого объекта. В результате
получен четкий алгоритм построения интегрального коэффициента социально-экономической
эффективности системы корпоративного управления предприятий, визуализация которого представляет
уровень развития этого показателя в n- ом периоде, на основе которого оказываются направления повышения
исследуемой эффективности такой системы предприятий.
Ключевые слова: интегральный показатель; корпоративное управление; система; таксономия.

Учитывая характерные особенности корпоративного управления, рассмотрение
социально-экономической эффективности системы корпоративного управления предприятий
(СЕЕСКУП) логично приводить к выражению результата управленческой деятельности
через оценку системы параметров, выраженных показателями, которые характеризуют
функционирование или конкретно состояние системы управления.
В таком случае, эффективность проявляется в комплексном функционировании всех
элементов системы, которые задействованы и используются по назначению для наибольшего
эффекта. Отметим, что это системный эффект, который отображает характеристики каждого
элемента корпоративного управления как открытой системы, так и принципиально новое
качество, которое возникло благодаря реализованных управленческим трудом системных
связей и отношений. Вышеприведенные мысли подтверждают, что оценить СЕЕСКУП
возможно при применении целого перечня показателей, который указывает на сложность
такого процесса и характеризует его многомерность. Поэтому актуализируется вопрос
разработки интегрального показателя СЕЕСКУП, который бы отображал систему
параметров, которая служит для измерения конечных результатов такой деятельности.
Популярность данного направления предопределена достаточно широким кругом заданий,
которые могут быть решены с его помощью, среди которых выделяют [1] сопоставление
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объектов между собой, определение структуры объектов, классификации объектов
относительно уровня исследуемого качества, определения общего уровня качества,
классификации новых объектов относительно определенной структуры, выявление степени
соответствия исследуемых объектов некоторому мнимому «идеалу» и определение
направлений улучшения ситуации и тому подобное.
Поэтому современные ученые решают немало подобные задания, пользуясь
таксономическими методами, которые имеют мощный арсенал алгоритмов систематизации
для упорядочения многомерных объектов и процессов относительно заданного
нормативного вектора-еталона.
Первично таксономия - это наука о правилах благоустройства и классификаций.
Сначала это понятие использовалось лишь для определения науки о классификации растений
и животных. В текущий момент все чаще таксономией стали пользоваться представители
экономических дисциплин [2].
Один из первых начал использовать специальную исследовательскую методику
агрегирования признаков З. Хельвиг. Им был предложен таксономический показатель,
который являет собой синтетическую величину, которая интегрируется из всех признаков,
которые характеризуют экономическое явление, которое изучается [3]. Продолжателями
разработки этой методики были такие ученые как Айвазян С.А. [4], Бежлева З.И. [4],
Давиденко Д.О. [3], Кожушко О. [5], Плюта В. [6], Саблина Н.В. [7], Староверов О.В. [4],
Теличко В.А. [7], какие предлагали сравнительный многомерный анализ в экономических
исследованиях. Но, в процессе оценивания СЕЕСКУП методы таксономического анализа не
нашли широкого применения. Разнообразные вопросы по поводу определения СЕЕСКУП
отражены в трудах ученых, среди каких О.В. Бедзай, В.А. Билошапка, И.Ю. Вереитина, М.О.
Горынь, Г.О. Дудукало, Г.М. Захарчын, Н.П. Карачына, О.В. Мороз, О.С. Пархоменко, Н.П.
Подольчак, И.Л. Сазонець, О.С. Сенышын, Т.М. Халимон, Н.С. Чопко. Однако исследования
перечисленных выше ученых определяли эффективность корпоративного управления не в
полной мере.
Целью данного исследования является применение таксономического анализа для
оценивания социально-экономической эффективности системы корпоративного управления
предприятий.
Сложные экономические явления и процессы, которые анализируются через системы
разнообразных показателей, возможно оценить, построив обобщенный интегральный
показатель. В процессе его построения для решения разных заданий применяются отдельные
методы: для формирования выходных данных - метод построения критериев с учетом их
значимости, матрица симметричных бинарных отношений, дискримінантний анализ; для
установления зависимости между интегральным и базовыми показателями и для
определения взвешивающих коэффициентов - метод последовательной сверстки (адитивної,
мультипликативной) или в научной литературе встречается название метод сумм и метод
произведений соответственно, методы расстояний (метод взвешенного расстояния
Минковского, взвешенного расстояния Хемнга, взвешено Евклидова расстояние),
эвристические методы снижения размерности, экспертного оценивания весомости каждого
базового показателя; методы снижения редукции признаков (метод главных компонент,
метод многомерного шкалирования); для определения значения интегрального показателя и
его интерпретации - методы метрического шкалирования и тому подобное. Однако
использования указанных и достаточно большого количества неуказанных методов служит
для решения конкретного задания при конструировании обобщающего показателя, который
свидетельствует о частичности (фрагментарность) при применении какого-то одного из них.
Поэтому для достижения поставленной цели, учтя особенности приведенных методов в
разрезе специфики эффективности системы корпоративного управления предприятий,
предлагается использование метода «уровня развития» или таксономического показателя,
предложенного Плютою В. [6], какой поэтапно и комплексно позволяет провести
конструирование интегрального показателя. В качестве сравнения двух аспектов
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(социального и экономического) эффективности системы корпоративного управления
предприятий на основе наиболее весомых показателей каждого из аспектов, можно
определить некоторые обобщающие индексы составляющих системы корпоративного
управления предприятием, которые будут взяты за основу для сравнения результативности
системы корпоративного управления предприятием. Выбранный метод предусматривает
сравнение стандартизированных входных значений системы показателей, включенных в
интегральный показатель, с сформированным эталонным вектором, который отображает
максимально благоприятные значения показателей для улучшения эффективности при
учитывании влияния стимуляторов и дестимуляторов.
В соответствии с избранным методом синтетические величины таксономического
показателя уровня социально-экономической эффективности системы корпоративного
управления предприятий рассчитываются за алгоритмом представленным на рис.1.
Этап 1 Формирование матрицы наблюдений, в основу которой положены показатели:
экономической эффективности корпоративного управления, что учитывают финансовое
состояние предприятия; показатели экономической эффективности корпоративного
управления, что учитывают влияние внешней среды; показатели социальной
эффективности корпоративного управления

Этап 2 Стандартизация значения элементов матрицы наблюдений на основе
отклонения от среднего значения
Этап 3 Классификация признаков стимулирующего и дестимулюючої действия
Этап 4 Формирования вектора-эталона на основе разновекторных параметров
Этап 5 Определения расстояния между отдельными элементами матрицы
стандартизированных значений и нормативным вектором эталоном
Этап 6 Расчет таксономического показателя оценки СЕЕСКУП и его
интерпретация
Этап 7 Визуальное представление динамики показателя и анализ полученных
результатов
Этап 8 Направления повышения СЕЕСКУП на основе нивелировки
дестимуляторов и поддержывающех действий стимулирующих влияний
Рис. 1. Алгоритм расчета таксономического показателя уровня социально-экономической
эффективности системы корпоративного управления предприятиями (систематизировано
автором на основе [6])

На первом этапе при построении таксономического показателя формируется матрица
наблюдений

, которая имеет вид:

(1)
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где – порядковый номер периода (от 1 до );
– показатель, который характеризует состояние соответствующего объекта;
– значение показателя для периода (от 1 до ) [6].
В некоторых случаях устанавливают иерархию признаков, используя
соответствующие коэффициенты иерархии, дифференциальные признаки за их важностью
для проведения исследования. Коэффициенты оказываются на основе качественного анализа
или с помощью соответствующих методов [8]. Элементы этой матрицы в данном случае - это
показатели, которые выражены в специальных признаках в определенных единицах
измерения.
Поэтому на втором этапе для проведения следующих расчетов необходимая
стандартизация, которая позволяет привести всю единицу измерения к безразмерной
величине, то есть уравнять значение признаков [6]. Для этого определяем среднее значение
по каждому показателю за формулой (2):
,
где

(2)

- стандартизированное отклонение признака для единицы ;
- элементы матрицы стандартизированных значений;

- среднее значение.
После проведения расчетов по методике В. Плюти, стандартизированная матрица
имеет вид:

(3)
где – порядковый номер периода (от 1 до );
– показатель, который характеризует состояние соответствующего объекта;
– стандартизированное значение показателя для периода (от 1 до ) [6].
На третьем этапе проводится дифференциация признаков. При этом все переменные
необходимо разделить на стимуляторы и дестимуляторы. Известно [1], что признак
называется стимулятором (имеет монотонно растущую зависимость качества), если высшим
значением признака отвечает лучшее качество объекта. Признак
называется
дестимулятором (имеет монотонно ниспадающую зависимость качества), если низшим
значением признака отвечает лучшее качество объекта.
Такое разделение - основа для построения вектора-эталона

на четвертом этапе

построения таксономического показателя. Элементы этого вектора имеют координаты
формируются из значений показателей за формулой (4-5) :
, если признаки являются стимулятором;

(4)

, если признаки являются дестимулятором.

(5)
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и

После распределения признаков на стимуляторы и дестимулятори на основе
элементов матрицы сформирован вектор-эталон (

) с координатами:

(6)
Следующим этапом определения таксономического показателя является определение
расстояний между отдельными наблюдениями (периодами) и вектором-эталоном. Расстояние
между точкой-единицей и точкой

рассчитывается за формулой:
(7)

где

- стандартизированное значение - показателя в период времени ;

- стандартизированное значение - показателя в еталоне.
Шестой этап предусматривает определение таксономического показателя уровня
социально-экономической эффективности системы корпоративного управления предприятий
за формулой:
(8)
Для этого рассчитаем необходимые показатели (9-11) :
(9)
(10)
(11)
В соответствии с методом Плюти В. интерпретация данного показателя следующая:
он принимает высокое значение при больших значениях стимуляторов и низкое значение при малых значениях стимуляторов. Чем больше показатель приближается к единице, тем
высший уровень.
Соответственно построенному алгоритму на седьмом этапе визуальное представление
динамики изменений, которая помогает быстро выявить проблемные области и облегчает
сравнение исследуемых предприятий в часовом отрезке. Для наглядности сформируем
график динамики изменений интегрального коэффициента в форме лепестковой диаграммы
с размером лепестка от 0 до 1, которая как можно лучше представляет полученные
результаты построенного таксономического показателя (рис. 2) при этом градация
достигнутых уровней показателя предусматривает зонирование лепестка диаграммы с четко
сформированными пределами от центра: от 0 до 0,1999 - низкий уровень; от 0,2 до 0,3999 достаточный уровень; от 0,4 до 0,5999 - средний уровень; от 0,6 до 0,7999 - высокий уровень;
от 0,8 до 1 - очень високий уровень.
Как видно из рис. 2 чем более круглый лепесток, тем лучше сбалансированные
показатели, которые отображаются в интегральном коэффициенте уровня социальноэкономической эффективности системы корпоративного управления предприятий и
наоборот, чем форма гострокутніша, тем больше разные значения определяют показатели.
Размеры участков лепестка определяют полноту оценки каждого из анализируемых
периодов, за которой легко визуально определить проблемные периоды.
Последним этапом построения таксономического показателя является представление
направлений повышения социально-экономической эффективности системы корпоративного
управления предприятий на основе нивелировки дестимуляторов и поддерживающего
действия стимулирующих факторов. Как итог, построенный таким образом таксономический
показатель синтетически характеризует изменения значения признаков исследуемых групп.
Более важным его преимуществом является то, что получен один синтетический признак,
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который показывает направление и масштабы изменений в процессах, описанных
совокупностью выходных данных.

Рис. 2. Визуализация динамики интегрального коэффициента социальноэкономической эффективности системы корпоративного управления
предприятий в n-ом периоде

Этот метод позволяет определить уровень социально-экономической эффективности
системы корпоративного управления предприятий, рассчитав евклидова расстояние
стандартизированных значений показателей от координат точки-эталона. Искусственный
эталон образован с учетом дифференциации стимулирующих и дестимулюючих влияний
признаков на объект исследования. Так, как расстояние является неограниченной величиной
и не достаточно удобной для сравнения, то с помощью несложного математического
превращения рассчитанных показателей расстояния, получают значение таксономического
показателя, который принимает значение от 0 к 1.
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TAXONOMIC ANALYSIS AS A METHODOLOGICAL RECEPTION OF
RISK EVALUATION OF OIL AND GAS SECTOR COMPANIES
In the article the peculiarities of the oil and gas companies functioning in terms of the process of risk situation
origin and its development are investigated, the possibility of using of taxonomic analysis is considered, a modified, risk
weight based algorithm of logic and information risk evaluation is offered, the analytical basis for the reasoning of
effective management decisions is formed.
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Effective development and sustainability of the oil and gas companies functioning could be
threaten with a number of risks that have to be identified on time and assessed correctly. Also it is
necessary to make appropriate management decisions that ensure the smooth and profitable
operation of these entities. Sources of risk can have external and internal origin. A company has no
any influence on the external ones, because they are formed independently of the entity, and can not
avoid them. But internal sources of risk are formed exactly within the company and depend directly
on the activity or inactivity of specific business risk subjects. Or the consequences of made or not
made decisions and of taken actions or omissions may lead the company to unexpected losses, to
loss of profit or to additional costs associated with its business activities. In such cases, the
evaluation of risk made by traditional methods is much more complicated or becomes impossible.
Thus, a necessity for either adaptation of existing methods, which are already used, or developing of
new approaches to risk evaluation that will take into account the different risk areas, appears.
Effective analysis should combine methods into a single system in such a way to take into account
the purpose of analysis and available information support.
In the context of the outlined problem we offer to identify a taxonomic method of analysis.
This method could undertake a comprehensive risk evaluation of oil and gas sector companies in
spite of the fact that those risks are of different areas and origins.
The theoretical foundation of using taxonomic analysis to study economic phenomena was
formed by such scientists as Bazhaiev Z. I., Kozhushko O., Pliuta V. Sablina N. V. etc. Scientific
and theoretical problems and practical aspects of using taxonomic analysis are considered in the
analysis of trends of industry [1], internal enterprise resources [9], optimal capital structure [3] and
the level of regional labour markets development [6]. However, methods of taxonomic analysis
didn’t receive the implementation in the process of risk evaluation, particularly on oil and gas sector
companies.
This method differs from other traditional methods in the ease of mathematical tools, the
lack of any requirements to the totality of investigated objects and in more convenient scale of
estimates obtaining process, which facilitates the analysis and ranking of objects [2, p. 3], solves the
problem of sorting of multidimensional objects or processes in relation to the given normative
standard vector [3, p. 113], takes into account the influence of values of all individual parameters
[6, p. 142], makes the comprehensive evaluation of the level of each type of risk, based on the
maximum number of factors causing the risk and to get an overall picture of changes occurring in
the enterprise activity.
There are several algorithms of taxonomic index calculation, in the case of using taxonomic
analysis. In the classic version, taxonomic indicator reflects the proximity definition of an
individual object in relation to the standard, in a modified version it reflects the distance to anti
standard. Maximum closeness to a standard or distance from the anti standard specifies the
maximum level of the indicator development. Differences in taxonomic index calculation
algorithms determine the differences in value of obtained estimates [3, p.115].
In our opinion, the use of taxonomic analysis and calculation of the modified risk weight is
appropriate to evaluate risks in the oil and gas companies. That will allow comparing objects with a
different level of research and characterized by a large number of factors. Mega risks affected by a
system of environmental, geopolitical, political, demographic, social and other factors can be
identified at the level of global society under uncertainty conditions. Macro risk is considered at the
country level. The impact of an enterprise on it is minimal, therefore it is most difficult to analyze
and control it. A large number of political, economic, demographic, social, geographical and other
factors affect its level [5]. The industry risk is characterized by level of subject and technological
specialization of an industry and its level depends substantially on economic and financial dynamics
of the industry. The more dynamic is the industry, the higher is the degree of risk in this field.
Micro risk is caused by enterprise activity and it occurs in the microenvironment of the enterprise in
one of its administrative, industrial or other subsystems.
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Thus, taxonomic analysis should be performed for each level of study on various types of
risks. That will help to undertake a comprehensive risk assessment of the company and receive an
overall picture of the current state of an enterprise. The following algorithm of logical and
information risk assessment procedures, using the method of taxonomy is proposed:
Step1 Carrying out an identification of risks at different levels of the detail of influential
factors.
Step 2 Construction of a standardized matrix of observations.
Step 3 The choice of a standard vector based on varied parameters.
Step 4 Calculation of deviations between the individual elements and the standard vector.
Step 5 Building a system of integrated indicators of risk assessment considering impacts of
the factors.
Step 6 The calculation of the modified risk weight.
Step 7 Analysis of the dependence density, existing between the integrated performance and
modified risk indicators, made with a help of biserial correlation coefficient.
Step 8 Setting the limit deviations of indicators.
Step 9 Defining measures to levelling of negative impacts and risks reducing.
At the first step an identification of risks at different levels of detail of factors is conducted
including the specific impact of oil and gas companies. The process of risk identification consist in
the causes of risk establishing, predicting of possible consequences, identifying the subjects who are
at risk, development of the indicators system, according to financial and non-financial statements of
the enterprises, to systematize risks that may adversely affect the company activities and in
formation of informational analytical framework for making effective management decisions. The
next and at the same time most important step, ensuring receipt of final results is the forming of
observation matrix X, which can be represented as:
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The value of factors included to the matrix is subject to standardization and reduced to the
same units. If necessary, you can enter the corresponding hierarchy coefficients for each research
level.
During the next steps it is proposed to make standard vector selection and calculation of the
modified risk weight using next formulas:

MR 
where,
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maximum possible deviation from the consolidated standard;

ci  taxonomic distance between individual observations i .
M R  1  M R*
The value of the mentioned modified risk weight may vary from 0 to 1 (0 
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To analyze the density of the relationship between integrated indicators and modified risk
indicator the correlation matrix is used and biserial correlation coefficient is calculated. The
correlation matrix is the following:
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coefficient of linear correlation of the factors l and f [7, с.12].

Methods of correlation analysis can determine the change in the effective rate under various
kinds of factors affecting the oil and gas companies and help to establish the relative degree of
dependence of the modified risk weight on each factor.
Thus, the practical importance of the study results is that the process of risk evaluation using
the method of taxonomy can be applied for assessing both individual risk and group risk followed
by the discovery of relationships and influences between factors and modified risk indicator. This
method highlights some groups of risks, creates a foundation for the forecast of their dynamics and
makes it possible to trace the causes of negative phenomena in the oil and gas companies’ activities.
It also helps to develop a system of measures to levelling the negative impacts and reduce risks.
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У статті побудовано модель вибору стратегічних альтернатив управління товарними категоріями
на основі постановки і розв’язання оптимізаційної задачі цілочисельного програмування з урахуванням цілей
підприємства, наявних ресурсів та можливостей, інтегрального показника ефективності, що дозволяє
визначити напрямок і склад заходів з удосконалення асортименту торговельної мережі
Ключові слова: товарна стратегія, товарні категорії, управління асортиментом, інтегральна оцінка
ефективності

Постановка проблеми. Стрімкий розвиток підприємств роздрібної торгівлі, зокрема
торговельних мереж, потребує впровадженні дієвих методів та інструментів підтримки
високого рівня конкурентоспроможності на вітчизняному ринку. Важливу роль у підтримці
стабільного розвитку підприємства торгівлі відіграє товарний асортимент та товарна політика,
що повинна бути спрямована на споживача. Будь-яке управління в економіці пов'язано з
виробленням і прийняттям управлінських рішень, що втілюються в управлінські впливи.
Перш ніж приймати остаточне рішення доцільно перевірити його дієвість і наслідки на
основі побудови економіко-математичної моделі.
Аналіз останніх досліджень і публікацій. Проблеми управління товарним
асортиментом торговельної мережі та його моделювання є об’єктом дослідження багатьох
науковців як зарубіжних, так і вітчизняних [1-4]. Однак управління товарним асортиментом
торговельних мереж найчастіше, відбувається інтуїтивно, а не на основі використання наукових
методів. При цьому фахівці зазнають труднощі при виборі конкретного інструменту управління
асортиментом, який би щонайкраще дозволяв вирішити проблеми формування асортименту.
Метою статті є розробка моделі вибору стратегічних альтернатив управління
товарними категоріями, а також оцінка ризику її реалізації, що дозволяє визначити напрямок
і склад заходів з удосконалення асортименту торговельної мережі.
Основні результати дослідження. Вибір методів управління асортиментом, в першу
чергу, залежить від рівня, на якому здійснюється процес управління, – на стратегічному або
тактичному. На стратегічному рівні приймаються рішення, пов'язані з вибором стратегії
управління асортиментом відповідно до ринкової кон'юнктури. На тактичному рівні
здійснюється вибір конкретних асортиментних позицій виходячи з рівня попиту і
економічних показників по кожній позиції [1].
Основною метою реалізації стратегії управління товарним асортиментом є збільшення
долі задоволеного попиту цільового сегменту споживачів за рахунок оптимізації структури
асортименту. Розглянемо модель вибору оптимальної стратегії управління товарною
категорією. Одним із інструментів дослідження ефективності управління асортиментом є
показник доходу від продажу. Даний показник має тісну кореляцію з такими
маркетинговими факторами як попит на товар та ціна на товар.
Множина стратегій товарних категорій включає в себе такі стратегії: поліпшення
іміджу; формування лояльності покупців; збільшення числа покупок; збільшення
оборотності; збільшення валового доходу. Німецький маркетолог Г.-Г. Леттау запропонував
покроковий підхід до вибору маркетингової стратегії [5]. Згідно цієї методики на першому
кроці складаються таблиці прогнозних оцінок результативності альтернативних стратегій і
прогнозні оцінки зусиль (труднощі реалізації) цих стратегій.
У перших стовпчиках цих таблиць формуються цілі і можливості торговельного
підприємства відповідно. Потім цілі ранжуються, будується їхня ієрархія привласнюються
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коефіцієнти значущості (від одного до десяти балів). Надалі необхідно уточнити прогноз
результативності кожної стратегії з врахуванням значущості кожної цілі. Математично
оформлюється прогноз результативності варіантів стратегії за окремими цілями. Шкала
оцінки складається від 1 до 10 балів, при цьому 10 балів отримує позиція, яка є найбільш
вагомою при реалізації альтернативного варіанта (або яка потребує найменшого обсягу
зусиль для впровадження), а 1 бал – найменш вагома (або потребує найбільшого обсягу
зусиль для впровадження).
Для того щоб спрогнозувати ефективність, треба провести аналогічну процедуру
ранжування необхідних ресурсів за складністю їх використання, за можливою силою
протидії ринку, а потім оцінити кожен варіант стратегії по відношенню до того, скільки і
яких ресурсів він потребує, якою має бути його сумарна ресурсна забезпеченість. Лише
зробивши співставлення майбутнього результату кожної стратегії з необхідним об’ємом
ресурсів (зусиль), можна прийти до інтегральної оцінки ефективності стратегії. За кожним з
альтернативних варіантів стратегії в цих таблицях є по два стовпці. Один з них фіксує
первинну експертну оцінку, а другий - її уточнене значення, що включає як співмножник
коефіцієнт вагомості відповідної мети або складності використання певного ресурсу. Частка
від розподілу суми уточнених оцінок результативності на суму уточнених оцінок складності
реалізації й буде являти собою шукане значення експертної ефективності кожної
альтернативи стратегії.
Інтегральна оцінка ефективності ( IOEEi ) кожного варіанта товарної стратегії також
може бути визначена за такою формулою:
m

SORi

IOEEi 
SOZ i

 KV
j 1

j

 OR j

k

 OZ k

l

 KS
k 1

(1),

де SORі - сумарна експертна оцінка результативності i-го варіанта стратегії;
SOZі - сумарна експертна оцінка необхідної величини всіх зусиль, складності
реалізації i-го варіанта стратегії;
КVj - коефіцієнт вагомості кожної j-ї цілі;
ОRj - оцінка результативності (первинна) даного варіанта стратегії за j-ю метою;
КSk - коефіцієнт складності використання кожного j-го ресурса;
ОZk - оцінка необхідної величини зусилля (первинна) за k-и ресурсами для
даного варіанта стратегії.
Підсумкові величини експертних оцінок ефективності порівнюваних альтернативних
варіантів стратегії становлять: для першої стратегії IOEE1 = 286:241 = 1,1867; для другої
стратегії IOEE2= 325:235 = 1,3829; для третьої стратегії IOEE3 = 225:254 = 0,8858; для
четвертої стратегії IOEE4 = 255:272 = 0,9375; для п’ятої стратегії IOEE5 = 255:292 = 0,8733.
Очевидно, що підвищення ефективності стратегії товарної категорії спричиняє
додаткові витрати. Тому необхідно ввести обмеження на інвестиційні ресурси підприємства.
Тобто розмір інвестицій не повинен перевищувати можливостей підприємства на цей момент
часу:
(2),
I  IV t  ,
де IV t  - інвестиційні можливості підприємства в поточний момент часу,
I - необхідний розмір інвестицій на підвищення ефективності стратегії
товарної категорії.
Тоді отримуємо задачу цілочисельного програмування, у якій необхідно визначити
оптимальну стратегію товарної категорії торговельної мережі:
F a j  : TS  TSopt
n

G   xi IOEEi  max
i 1
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де F - функція вимог до оптимальної стратегії категорії,
a j  A , А – множина вимог до оптимальної стратегії, a j - j-а вимога до
оптимальної стратегії,
TS - множина стратегій товарних категорій,
TS opt - оптимальний варіант стратегії управління категорією,
Т – часове обмеження для впровадження товарної стратегії,
tі - витрати часу, необхідного для впровадження і-ої товарної стратегії,
IV t  - інвестиційні можливості підприємства в поточний момент часу,
I i - необхідний об'єм інвестицій на впровадження і-ої стратегії товарної
категорії,
xi  0;1, xi  1 , якщо вибрана і-я стратегія, в протилежному випадку – xi  0 ,

IOEEi - інтегральна оцінка економічної ефективності і-ої стратегічної
альтернативи.
У результаті комп’ютерної реалізації цієї моделі обрано товарну стратегію
поліпшення іміджу для категорії «Дитяче харчування» однієї з вітчизняних торговельних
мереж, в наслідок чого було максимально розширено асортимент шляхом введення
брендових товарів і покращено співвідношення ціни та якості, що дозволило збільшити
показники прибутку і товарообігу.
Також вагомою проблемою при управлінні асортиментом стає управління
економічним ризиком підприємства, особливостями якого є низька комплексність і
системність в урахуванні корпоративних цінностей.
Поняття «економічний ризик» є досить багатогранним і залежить від області його
застосування. Під економічним ризиком в категорійному менеджменті будемо розуміти
можливість виникнення несприятливої ситуації або небажаного результату управління
асортиментом підприємства, що призводить до ймовірної втрати ресурсів і недоотримання
доходів. Він поєднує в собі різні види ризиків всіх етапів управління в процесі змін
матеріальних, фінансових та інформаційних потоків, а також являє собою динамічну
організацію з єдиним центром управління.
Основною причиною виникнення ризику є не лише статистична можливість появи
несприятливої ситуації, а й такі фактори внутрішнього і зовнішнього середовища:
невизначеність, випадковість, протидія.
В процесі дослідження визначено, що реалізація обраної стратегії повинна
враховувати ризики відхилень фактичних показників продажів від планових за кожною
асортиментною позицією згідно формули:
RVi  PNi  CRi ,
(4)
де RVі – ризик від’ємних відхилення фактичних значень від планових з і-ої
асортиментної позиції;
PNі – імовірність від’ємних відхилень фактичних значень від планових з і-ої
асортиментної позиції;
CRі – цінність ресурсів, підвладних ризику (модуль середньої суми від’ємних
відхилень фактичних показників доходу від планових з і-ої асортиментної позиції).
Для визначення одиниць товару з найбільш варіативними показниками продажу за період
2013-2014 рр. проведено XYZ-аналіз – математично-статистичний метод, що дозволяє
проаналізувати та спрогнозувати стабільність продажів окремих видів товарів й коливання
рівня споживання. Мета цього аналізу — розподіл товарів по групах у залежності від
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рівномірності попиту і точності прогнозування. Виявлено, що із представлених 190
асортиментних позицій категорії «Дитяче харчування» 177 відносяться до групи Z, тобто це
товари з нестабільним рівнем продажу. Проведення оборотно-вартісного аналізу дозволило із
190 асортиментних позицій обрати 25 товарів, що мають найбільший показник доходу від
продажів, тобто відноситься до групи А. За результатами сумісного АВС- та XYZ-аналізу
визначено 19 товарів з високим показником доходу і одночасно нестабільним рівнем продажу,
тобто товари групи AZ. Для цих товарів визначено ризик від’ємних відхилень значень
показників продажів від планових і виконано їх ранжування.
Для товару «Суміш Істра-Нутриція Малютка1», який має найбільший ризик у розмірі
864,16 грн. на місяць, було проведено детальний аналіз продажів, який дозволив виявити
причини появи негативних подій.
Для попередження появи небажаних подій у подальшій діяльності підприємства було
розроблено контрзаходи, що являють собою положення про формування і використання
інформаційних ресурсів, а також регламентацію і стандартизацію комунікаційних процесів
між усіма учасниками процесу управління асортиментом.
Висновки. Таким чином, в ході дослідження було розроблено модель вибору товарної
стратегії, що ґрунтується на принципах задачі цілочисельного програмування, яка дозволяє
визначити оптимальну стратегію товарної категорії з урахуванням тенденцій споживчого
попиту, цілей підприємства, наявних ресурсів та можливостей.
Для реалізації обраної стратегії запропоновано використовувати показник
економічного ризику відхилень фактичних показників продажів від планових за кожною
асортиментною позицією, що дозволяє виявити причини негативних подій і на основі
отриманих даних розробити контрзаходи для усунення проблем у подальшій діяльності з
управління асортиментом.
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Розглянуто методичний підхід до виміру ефективності інтегративних зв’язків авіабудівних
підприємств у межах квазіінтегративної системи на основі модифікованої моделі середніх сукупних витрат
дрібносерійного виробництва літаків.
Ключові слова: авіабудівні підприємства, квазіінтегративна структура, вимір ефективності,
інтегративні зв'язки.

Дослідження показують, що у цивільному авіабудуванні тривалий час традиційно
переважали вертикально інтегровані підприємства повного технологічного циклу,
включаючи етапи від проектування літака та його компонентів, виробництва і до поставки
споживачеві та післяпродажного обслуговування (ремонти та подовження ресурсів). Така
модель організації та управління всім виробничим ланцюжком має обмежені можливості
оптимізації по зниженню витрат шляхом централізації закупівель. При цьому виникають
значні трансакційні витрати, пов'язані з тим, що рух інформації відбувається, в основному,
по вертикалі організаційної структури, а горизонтальні взаємодії ускладнені. Як відмічають
науковці Клочков В.В., Байбакова О.М., збереження такої інтеграційної структури
літакобудівних підприємств призводить до зайвого дублювання постійних витрат (на НДДКР
та серійне виробництво) і, як наслідок, до підвищення собівартості фінальних виробів. В
умовах переходу світового цивільного авіабудування до мережевої структури, що
складається з системних інтеграторів, які концентруються, головним чином, на загальному
управлінні авіабудівним проектом, маркетингу і післяпродажному обслуговуванні, а також із
постачальників 1-го рівня і постачальників 2-го - 4-го рівнів, актуальними постають питання
переходу до гнучких квазіінтегративних авіабудівних структур, які складаються із
спеціалізованих виробництв із жорстким закріпленням інтегративних зв'язків, або з
утворенням віртуальних підприємств [3]. Недостатня вивченість ефективності умов переходу
національних авіабудівних підприємств до гнучких квазіінтегративних структур із різним
типом інтегративних зв’язків за критерієм мінімізації витрат виробництва авіаційної техніки
з урахуванням національної особливості – малого обсягу виробництва літаків обумовило
проведення подальших досліджень у цьому напрямі.
Зазначимо, що питання мережевої взаємодії знайшло відображення у працях
зарубіжних і вітчизняних вчених: Вільямсона О. (засновника трансакційного підходу до
пояснення феномена фірми і її кордонів), Патюреля P., Райсса М., Рюегг-Штюрма Й.,
Ахтенхагена Л., [5, 9, 10, 11], а також Акінфєєвої О.В., Білоруса О.Г., Третяка О.А.,
Шведюка О., Шерешевої М.Ю. [1, 4, 12, 13, 14] та інш. Проблема переходу до мережевих
організаційних структур у наукомісткому виробництві та вибору оптимальної (за критерієм
собівартості виробництва наукомісткої продукції) організаційної структури наукомістких
підприємств з урахуванням технологічних та інституційних факторів безпосередньо
ставилася в роботах Клочкова В.В., Байбакової О.М. [2, 3, 6, 7]. Недостатня вивченість даної
проблеми для умов функціонування українських авіабудівних підприємств, і недостатня
розробленість методів оцінки ефективності квазіінтегративних зв’язків з урахуванням
національної специфіки - малих обсягів виробництва авіаційної техніки обґрунтовують
наступні дослідження.
Перспективним і ефективним напрямком інтегративного розвитку авіабудівних
підприємств України є перехід до квазіінтегративної авіабудівної структури у виді
сукупності юридично незалежних, але технологічно пов’язаних предметно - спеціалізованих
підприємств в статусі центрів компетенцій та системних інтеграторів, які при спільному
залученні у комерційні проекти знаходяться в системі багаторівневих квазіінтегративних
зв'язків на основі високого ступеню довіри, інформаційної відкритості, мобільності і
динамічності. Багаторівневі квазіінтегративні зв’язки, як правило, засновуються на
компетенції учасників стандартизованих процесів та прямих (горизонтальних) комунікацій,
при цьому виконавці різних функцій можуть бути географічно розподілені і одночасно
взаємодіяти з декількома системними інтеграторами в рамках своєї компетенції/спеціалізації,
що сприяє розподілу ризиків та ресурсів між учасниками квазіінтегративної авіабудівної
структури і дозволяє обслуговувати динамічний ринок та використовувати технологічні
зміни.
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Вимір ефективності інтегративних зв’язків в межах квазіінтегративної авіабудівної
структури пропонується здійснювати на основі моделі середніх сумарних витрат розробки і
виробництва фінальної авіаційної техніки в межах квазіінтегративної системи при умові
дрібносерійного обсягу випуску авіаційної техніки.
Кількісна оцінка ефективності при переході від повного технологічного циклу до
квазіінтегративної авіабудівної структури буде здійснена на умовному прикладі, в якому
нами буде використаний реалістичний набір вихідних даних, які за порядком величин
відповідають вітчизняному цивільному літакобудуванню. В нашому умовному прикладі буде
враховано, що спочатку працювало N = 4 підприємства повного циклу, кожне з яких
випускало в середньому m = 2 моделі літаків або авіадвигунів. Для прикладу було взято
обсяг випуску - 100 літаків, так як при меншій кількості літаків будь-яка інтеграція не має
сенсу. Тривалість життєвого циклу даного покоління виробів Т = 20 років. При побудові
авіабудівної квазіінтегративної структури як мінімум N'=2 підприємства спеціалізується на
однакових системних комплектуючих та виробничих послугах, а модельний ряд у системі
скорочується до m'= 4 типів фінальних виробів. Відповідно, серійність випуску виробів
кожного типу зросте до Q' = 200 одиниць за весь ЖЦВ. Сумарні постійні витрати на
розробку і освоєння виробництва одного ізольованого типу виробів при повному циклі
виробництва FCтіп = 1 млрд дол. (в т.ч. 40% - на ДКР, и 80% - на технологічну підготовку
виробництва - ТПП), причому частка загальних постійних витрат на ТПП (коефіцієнт
технологічної спільності) γТПП = 80%, а на ДКР (коефіцієнт конструктивної спільності) γОКР =
50%. Вважаємо, що в рамках квазіінтегративної системи всі розробки централізовано
виконуються в єдиному проектному центрі, який консолідує всі конструкторські
компетенції. Питомі трудові витрати на випуск першого екземпляра виробу c1тр = 25 млн
дол., темп навчання λ = 15 %. Питомі матеріальні витрати на 1 виріб смат = 15 млн дол./од.
В цих умовах постійні витрати в системі складуть:
ОКР
ТПП
FC   FCтип
  ОКР  1   ОКР   m  FCтип
  ТПП  N   1   ТПП   m

(1)

У вихідній методиці, представленій в науковому джерелі [3], формалізовано доведено,
що перехід від вертикально інтегрованих підприємств із замкненим циклом виробництва до
квазіінтегративної авіабудівної структури у дозволяє істотно знизити їх середні постійні
витрати. При цьому, підкреслимо, що у вихідній методиці [3] автори не враховували
можливості відмінності конструктивної та технологічної спільності авіаційних виробів, а
також можливостей різної організації в межах квазіінтегративної системи. Тому вихідна
модель витрат нами модифікована з метою більш повного врахування особливостей
наукомістких і високотехнологічних авіабудівних підприємств.
Цей розрахунок набуває особливого сенсу за рахунок того, що переважна частина
постійних витрат відноситься до початкових інвестиційних витрат, для здійснення яких
необхідно знайти джерела фінансування. При цьому відмітимо, що на практиці кредити на
оновлення виробничого потенціалу авіабудівних підприємств, їх технічне переозброєння,
розробку та освоєння виробництва нових видів авіаційної техніки можна отримати лише під
вельми високий відсоток, при цьому їх повернення почнеться лише по закінченні
виробничих стадій циклу і боргові суми зростуть у кілька разів. Підкреслимо, що як правило,
фінансування подібних проектів вимагає державної підтримки у вигляді, наприклад,
субсидіювання процентних ставок по довгостроковим кредитам тощо. У рамках даної
моделі, скорочення подібних постійних витрат може досягатися за рахунок двох факторів:
- спеціалізації підприємств на випуску компонентів ( N'<N ) ;
- скорочення модельного ряду фінальних виробів( m'<N · m ) .
Вплив першого фактора буде тим сильніше, чим вище коефіцієнт γ, що визначає
ступінь технологічної та конструктивної ідентичності виробів. Так склалося, що в силу
універсальності дороговартісного виробничого обладнання та кваліфікованого персоналу,
частка загальних постійних витрат в багатьох наукоємних і високотехнологічних галузях
істотно вище 50 %. Тобто набагато більшу роль відіграє спеціалізація підприємств на
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випуску компонентів, а не скорочення модельного ряду. У той же час і останнє, як правило,
бажано і допустимо.
Підприємства з повним циклом виробництва, прагнучи диверсифікувати ризики
падіння попиту на кінцеву авіаційну продукцію, найчастіше невиправдано розширювали свій
модельний ряд, навіть при випуску одиничних моделей. У структурі квазіінтегративних
зв’язків авіабудівних підприємств при створенні центрів компетенцій/спеціалізації
з'являється можливість усунути цю диспропорцію, тобто цілком можна забезпечити
виконання умови m' > m при m' <N * m. Тому випуск комплектуючих виробів до багатьох
типів кінцевої продукції на одному підприємстві-центрі компетенцій призводить до
накопичення спільного досвіду виробництва, який у цій спрощеній моделі не враховується.
Відтак, на основі вищенаведених умов представимо наочно результати розрахунку структури
середніх витрат на виробництво одного літака при різних інтегративних зв’язках, а саме: при
вертикально інтегрованих підприємствах повного циклу і квазіінтегративній структурі з
жорсткими зв'язками між системними інтеграторами і постачальниками (рис. 1).
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Рис. 1. Середні витрати авіабудівного підприємства при переході від замкненого циклу
до квазіінтегративної структури (мінливість відпускних цін постачальників відсутня)

Вочевидь, що крім скорочення постійних витрат, створення на базі авіабудівних
підприємств центрів компетенцій/спеціалізації і перехід до квазіінтегративної системи
зв’язків підвищує масштаби випуску виробів на окремих підприємствах, що забезпечує
зниження середніх витрат на оплату праці - за рахунок ефекту навчання.
Отже, перехід від повного циклу виробництва до квазіінтегративної авіабудівної
структури представляється вочевидь вигідним, якщо не враховувати контрактні ризики,
пов’язані з впливом на ефективність мінливості цін і ефекту навчання. Однак, зазначимо, що
при відносно малих масштабах національного авіабудівного виробництва такі сильні
коливання вже стають неприйнятними, у той час, як в їх відсутність (див. рис. 1) перехід до
системи квазіінтегративної зв’язків забезпечує значне зниження середньої величини
сукупних витрат виробництва авіаційної техніки.
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КОНЦЕПТУАЛЬНО-МЕТОДОЛОГІЧНІ ПРИНЦИПИ ФОРМУВАННЯ НОВОЇ
ФІЛОСОФСЬКОЇ СТРАТЕГІЇ МУЛЬТИКУЛЬТУРНОЇ ОСВІТИ В УКРАЇНІ
The conceptual and methodological principles of new philosophical strategies formation in multicultural
education are analyzed in the given article. The necessity of a new philosophy of multicultural education strategy
development is proved, the existing concepts of multicultural education are shown, the immediate tasks of multicultural
education in Ukraine are formulated.
Keywords: multicultural society, multicultural education, cultural pluralism, dialogue, tolerance.
У дані статті здійснено аналіз концептуально-методологічних принципів формування нової
філософської стратегії мультикультурної освіти. Обгрунтовано необхідність розробки нової філософської
стратегії полікультурної освіти, показані вже існуючі концепції полікультурної освіти, сформульовані
найближчі завдання у сфері полікультурної освіти України.
Ключові слова: мультикультурне суспільство, полікультурна освіта, культурний плюралізм,
діалогічність, толерантність.

Політична та економічна реальність в Західній Європі змінює світ. У відповідь на
вимоги покласти край дискримінації, расизму, нерівноправності, етнічному та іншим видам
насильства, термін «multicultural education», як і сам процес становлення полікультурної
освіти стає все більш актуальним. Сьогодні, з розвитком транснаціональної економіки, слід
зважати на те, що інтеграційні процеси сприяють перетворенню світу на багатомовний,
багатокультурний простір. У цьому просторі рівні права мають усі національні мови,
національні традиції, посилюється мобільність людей. Водночас зі збільшенням контактів за
межами країни посилюється проблема збереження національно-культурної своєрідності.
Така ситуація породила необхідність розробки нової філософської стратегії полікультурної
освіти, яка має підготувати молодь до життя та роботи в умовах поліетнічного й
полікультурного суспільства, до входженні у європейське мультикультурне суспільство, що
доводить актуальність проблеми.
Нова стратегія полікультурної освіти передбачає, насамперед, глибоке та всебічне
оволодіння культурою свого народу, формування уявлення про різноманітність культур у
світі, шанобливе ставлення до культурних відмінностей, що веде до мирного співіснування
та взаєморозуміння між народами. Національна Рада з Акредитації педагогічної освіти
України характеризує полікультурну освіту як процес підготовки індивідів до соціальної,
політичної та економічної реальності, в якому педагог допомагає особистості розвивати свою
конкурентоспроможність; вміння оцінювати свої переконання; поведінку, характерну різним
культурним умовам, щоб стати більш адаптованим до культурної інтеграції індивідів, до
відмінностей у суспільстві. Сфері освіти приділяється одна з провідних ролей у просуванні
полікультурності, оскільки полікультурна освіта спрямована на розвиток особистості,
готової до сприйняття й поваги різноманіття.
Характерно те, що в основу сучасної полікультурно орієнтованої освіти покладено
гуманістичні ідеї, бо саме за таких умов освіта дає можливість сформувати позитивні
взаємини між різними етнічними, релігійними й культурними групами. Гуманістичні ідеї про
визнання неповторності й унікальності психічної організації кожної окремої особистості,
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віра в позитивний творчий початок людини, її соціальну спрямованість, що виступає умовою
спільного співіснування та виживання людини, за А.Маслоу та К.Роджерсом, стали
теоретичною та методологічною основою нової стратегії полікультурної освіти.
Проаналізувавши різноманітні аспекти комунікації в сучасному суспільстві, А.Маслоу
порушив питання взаєморозуміння, подолання відчуження між представниками різних
культурних спільнот. На думку вченого, досягнення взаєморозуміння потребує подолання
емоційно-психологічних бар’єрів, реалізації культурної та міжособистісної взаємодії між
представниками різних культур [15, 16].
Формування нової філософської стратегії полікультурної освіти безпосередньо
пов’язане із принципами діалогічності та толерантності. Зокрема, діалогічна концепція
П.Фрейре визначає метою освіти звільнення людини від будь-якого приниження. На думку
вченого, досягнення свободи можливе через діалог і критичне осмислення реального світу,
тобто через відкритість і постійну взаємодію з ним у процесі пізнання [20]. Дослідження
Дж.Беррі і М.Плізентса присвячені проблемі етнічної (або міжкультурної) толерантності в
багатонаціональних суспільствах. Вченими встановлено те, що впевненість у своїй власній
позитивній груповій ідентичності може дати підставу для поваги інших груп і виражає
готовність до обміну ідеями, установками або для участі у спільній діяльності. Вчені
приходять до висновку: «Не може далі тривати такий стан речей, що виживання певних груп
залежить від рівня їх етноцентризму. Реальна впевненість в такому виживанні може
з'явитися передумовою толерантності, яка стане антитезою егоцентризму» [22, с. 55].
В працях, Г.-В.-Ф.Гегеля, Дж.Дьюі, Е.Фромма та інших розкривається духовнофілософський аспект полікультурної освіти. Так, для Г.-В.-Ф.Гегеля полікультурна освіта є
засобом існування людини як духовної, розумової та вільної особи шляхом її всезагального
входження до культури, виходу за межі своєї власної природної обмеженості [5]. Схожі ідеї
можна побачити у Дж.Дьюі, який писав: «Дехто розуміє освіту як розкриття вроджених
здібностей, інші – як формування особистості ззовні за допомогою вивчення матеріальних
об'єктів природи та культурних артефактів минулого, але можна до основи концепції
покласти ідею розвитку особистості та стверджувати, що освіта є постійною реорганізацією
та перебудовою досвіду» [10, с. 75]. Тим самим він підкреслював значимість освіти,
спрямованої на полікультурні цінності та принципи. Велике значення мала оцінка
полікультурної освіти Е.Фроммом, який зазначав, що людина існує «як незалежна
особистість, але не ізольована, а з'єднана зі світом, з іншими людьми і з природою», це
вимагає підтримання гідних відносин між нею і світом, що досягається впровадженням
полікультурного світосприйняття шляхом полікультурної освіти [25, с. 214].
Найважливішою складовою змісту загальної освіти стає культурологічний компонент
у системі формування особистості, тому що прилучення до накопичених духовних
цінностей, грає визначну роль у формуванні особистості. Так, питання важливості
збереження унікальності кожної культури, необхідності обміну культурними досягненнями
як умови розвитку народів вивчав І.Гердер. Він захищав розмаїття культур як найцінніше
надбання людства, виступаючи за необхідність взаємозбагачувальних контактів між ними.
І.Гердер стверджував, що в унікальності кожної з культур полягає її цінність, що лише
унікальне має справжню історичну цінність [6]. Питання про благо людини як вищого
критерію моральності ставив і І. Кант, на думку якого, у полікультурній освіті справді
моральною можна вважати таку поведінку людини, яка узгоджується з поведінкою інших
людей [12]. O.Джуринський виділяє при дослідженні полікультурної освіти три основні
мети: плюралізм, рівність й об'єднання. Перша – про повагу до інших та збереження
культурного різноманіття. Друга – про рівні права на освіту і виховання. Третя – про
формування полікультурної особистості [8]. Враховуючи те, що освіта являє собою складний
культурний процес, С.Гессен робить висновок про те, що: «між освітою та культурою є
точна відповідність. Освіта є не що інше, як культура індивіда» [7, с. 35]. Даний підхід
можна умовно вважати підставою полікультурної освіти у широкому сенсі. Саме тому в
умовах інтенсифікації міжкультурної взаємодії все частіше на перший план стали виходити
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культурологічні проблеми освіти, які сприяють засвоєнню знань про відмінні культури,
з'ясуванню співвідношення загального й часткового в традиціях, у способі життя, тобто
менталітеті народів, та звертають увагу на важливість виховання у підростаючого покоління
толерантності, емпатії стосовно носіїв іншокультурних цінностей. Зовнішнє оточення
виявляє все більшу залежність від людини, її цінностей, потреб, умінь, характеру провідної
діяльності, рівня розвитку інтелекту, совісті й інших чинників як проявів її особистісної
культури.
Співпраця поліетнічних, багатонаціональних держав показує, що розв`язання
проблеми співіснування можливе завдяки полікультурним підходам, тобто розробці
педагогічних технологій у межах конкретних предметів, за допомогою яких реалізується
особистісний аспект культурологічної парадигми загальноосвітньої школи. У цьому питанні
вирішальне значення має трансляція культурних, художніх цінностей наступним поколінням.
Їх залучають до сфери взаємодії різних культур, вони слугують цілям полікультурної
інтеграції людства. Це пояснюється тим, що, як відомо, «полікультурність людини
закладається аж ніяк не на генетичному рівні. Вона соціально детермінована й повинна бути
вихована» [8, с. 93].
Суттєвий внесок у розробку питань полікультурності та полікультурної освіти було
зроблено Г.Дмітрієвим, за словами якого, положення полікультурності має бути зведено у
дидактичний принцип. В основі цього принципу лежить гуманістична ідея про те, що не
існує кращої або гіршої культури. Але дидактичний принцип полікультурності стане
ефективним лише в тому випадку, якщо він буде пронизувати всю методику викладання в
навчальному закладі. Даний принцип дозволить гуманізувати не лише навчальний матеріал,
але й відносини як між учнями і викладачами, так і між самими учнями. Принцип
полікультурності сприятиме розвитку демократії у навчальному закладі і в суспільстві. Як
зауважує Г.Дмітріев, цілком очевидним є той факт, що полікультурна освіта допоможе
запобігти конфліктам, що мають культурне підґрунтя [9].
Концептуальні основи полікультурної освіти сьогодення розробляють вчені В.Макаєв,
З.Малькова, Л.Супрунова [14], А.Джуринский [8], Г.Дмитрієв [9], Т.Стефаненко [18],
С.Гессен [7]. Згідно з теорією В.Макаєва, З.Малькова, Л.Супрунової, полікультурна освіта
передбачає «формування людини, здатної до активної та ефективної життєдіяльності у
багатонаціональному та полікультурному середовищі, яка володіє розвинутим почуттям
розуміння та поваги до інших культур, вміє жити в мирі та злагоді з людьми різних
національностей, рас, вірувань» [14, с.6]. Т.Стефаненко класифікує методики полікультурної
освіти, в яких враховані вимоги до змісту й організації навчально-виховного процесу в
умовах посткласичного освітнього простору. За теорією Т.Стефаненко, найвідомішими з них
є: дидактична методика, яка спирається на припущення про те, що вивчення історії дозволяє
зрозуміти культуру, а також традиції та звичаї, необхідні для ефективної взаємодії з її
носіями; експериментальна методика являє собою переконання, що більш ефективно люди
отримують знання із власного досвіду; культурно-специфічна методика допомагає зрозуміти
специфіку та принципи взаємодії з представниками іншої культури; загальнокультурна
методика надає уявлення про існування негативних стереотипів, упереджень, та інших
психологічних явищ, які заважають гармонійним міжетнічним відносинам; когнітивна
методика акцентує увагу на отриманні учнями інформації про міжкультурні відмінності і
культури; емоційна методика орієнтована на позитивну змінення установок, пов’язаних з
міжкультурною взаємодією; поведінкова методика формує навички та вміння що
підвищують ефективність спілкування [18].
Цілком зрозуміло, щодо розуміння суті полікультурної освіти важливо врахувати
наступне: щоб домогтися єдності в поліетнічному суспільстві, необхідно проводити таку
освітню політику полікультурності, яка передбачає визнання рівності різних культур, коли
кожна з них має не лише право на існування, але її представники користуються однаковими
громадянськими правами й свободами. Для її реалізації варто звернути увагу на вже існуючі
концепції полікультурної освіти:
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Концепції багатоетнічної освіти (У.Боос-Нюнніг [23], У.Зандфукс [31]). Головна ідея
концепції - ідея вільного вибору й трансцендентальності сприйняття людини людиною,
створенні й розвитку гармонійних відносин між членами різних етнічних груп, виховання
взаємної відкритості, терпимості, вивченні традицій рідної культури, надання допомоги
представникам контактуючих культур; В основу концепції бікультурної освіти (В.Фтенакис
[26]) покладено ідею становлення бікультурної ідентичності, постійне порівняння двох
культур. Метою такої освіти є розвиток здатності засвоєння родинних цінностей, розвиток
здатності формувати свою власну культурну ідентичність, розвиток здатності критично
осмислювати цінності іншої культури; Концепція діалогу культур в освіті (В.Біблєр [1],
М.Бубер [2], Е.Левінас [13], Є.Матюхіна [17], А.Шафрікова [21], Л.Веденіна [3], Г.Дмітрієв
[9], М.Крюгер-Потратц [29], Х.Tомас [33]) ґрунтується на ідеях відкритості, діалозі культур,
культурного плюралізму. Мета концепції «діалогу культур» - залучення до різних культур,
формування загальнопланетарної свідомості, що дозволяє тісно взаємодіяти з
представниками різних країн і народів, інтегруватися у світовий і загальноєвропейський
культурно-освітній простір; Діяльнісна концепція передбачає визнання індивідуальних
відмінностей кожної особистості. Її метою є виховання в дусі миру й запобіганню
міжкультурних конфліктів (Є.Тарасов, Ю.Сорокін [19], Г.Поммерін [30], М.Хоманн [28],
У.Зандфукс [31]); Концепція мультиперспективної освіти (Х.Гьопферт [27], У.Шмідт [32]) –
передбачає подолання монокультурної орієнтації. Її мета - розвиток здатності до
міжкультурної комунікації, різнобічних культурних обмінних процесів; Концепція
соціального навчання (Х.Ессінгер [24], У.Шмідт [32]) – розкриває психологічні передумови
полікультурної освіти, надає теорію соціального виховання. Її мета - розвиток здатності
вирішувати конфлікти, розвиток емпатії та солідарності; Концепція культурних відмінностей
- передбачає усвідомлення того, що культурні відмінності та чужі культури мають вплив на
емоційну сферу людини, виробляє розвиток здатності диференціації в чужій культурі, вміння
оцінювати системи норм та цінностей за ступенем їх важливості [4].
Усі ці концепції полікультурної освіти застосовуються, насамперед, по відношенню
до традиційної соціально-освітньої проблеми вирішення расових та етнічних конфліктів. Але
основна ідея цих концепцій - виховання толерантного ставлення до культур, відмінних від
власної, прилучення до світових гуманістичних цінностей - прав людини, плюралізму,
демократії. Донедавна освіта залежала від потреб та реалій своєї держави, але сьогодні стала
очевидною обмеженість такого підходу. Розвиток мобільності, наявність в класі
багатонаціональної учнівської аудиторії, еволюція ринку зайнятості - достатні чинники, щоб
довести необхідність полікультурної освіти. «Щоб гідно підготувати молодь до життя на
Європейському континенті, потрібно забезпечити її знаннями, вміннями та досвідом
адаптації до досить мінливого суспільного контексту, для цього учні повинні володіти
інформаційними технологіями, щоб бути спроможними і здатними цю інформацію одержати
та проаналізувати» [11, с.28].
Можна говорити про різні рівні розуміння поняття «полікультурність»: позначення
самого факту культурного різноманіття, поліетнічності певного суспільства;
полікультурність як ідеологія або методика, що ставиться в основу освітньої політики;
полікультурність як державна політика. Але, незважаючи на чималу кількість точок зору на
сутність полікультурної освіти, об’єднує їх те, що усіма вченими було обґрунтовано роль
останньої як ключового компонента комунікації в умовах постіндустріальних трансформацій
багатонаціонального, демократичного, поліетнічного та багатомовного суспільства.
Становлення нової філософської стратегії полікультурної освіти сполучено із
розвитком філософсько-освітніх досліджень у цілому. Аналіз наукових розробок,
присвячених розвитку філософії полікультурної освіти, її цілей, завдань та суті, свідчать про
складність та багатогранність проблеми. Все це визначає потребу її подальшого
теоретичного та прикладного вивчення, розробки програм практичної реалізації з
урахуванням регіональних соціокультурних умов. Виходячи з цього, можна сформулювати
найближчі завдання у сфері полікультурної освіти України:розробка нових філософських
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ідей у сфері культурології, полікультурної освіти та виховання; розвиток та відновлення
традицій української освіти. заснованих на духовності, гуманізму;формування нової
національної еліти, національної ідентичності; - входження в європейський освітній простір
та світову культуру.
Проблема якості освіти перемістилась у центр не лише філософських, а й політичних,
економічних, культурологічних й педагогічних дискусій. Практично до останнього часу вона
не мала більш-менш узагальнених контурів. Полікультурна освіта залишається на периферії
педагогічної освіти. Існує необхідність інтенсифікації наукових досліджень з полікультурної
освіти, а також відповідної стратегії безперервного навчання вчителя, у тому числі в системі
післядипломної освіти. Досвід показує безсумнівні успіхи в галузі полікультурної освіти,
заснованої на взаємодії в реальному навчальному процесі різноманітних гуманітарних
практик: історичних, культурологічних, філософських та духовних, демонструють реальні
можливості полікультурного діалогу в освітньому процесі. Разом з тим, ці успіхи не
скасовують існування проблеми: сучасний суперечливий та досить неоднорідний світ
вимагає серйозного переосмислення традицій сформованого освітнього процесу в бік його
полікультурної інтеграції та інтенсифікації.
Узагальнюючи вищесказане, можна зробити висновок про те, що нова філософська
стратегія полікультурної освіти сприятиме підготовці полікультурного індивіда, здатного й
готового до спілкування й економічного співробітництва з людьми різних національностей,
рас, віросповідань і культур, до плідного мирного співіснування в суспільстві культурного й
національного плюралізму, заснованому на гуманістичних та демократичних цінностях.
Література:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.

Библер В.С. Культура. Диалог культур / В. С. Библер // Вопросы философии. – 1989. – №6. – С. 31-42.
Бубер М. Я и Ты / М. Бубер // Квинтэссенция. Филос. альманах. – М.: Наука, 1991. – Часть 1. – С. 294315.
Веденина Л.Г. Теория межкультурной коммуникации и значение слова / Л.Г. Веденина // Иностранные
языки в школе. – 2000. – № 5. – С. 72-76.
Гачев Г.Д. Национальные образы мира/ Г.Д.Гачев. – М.: Советский писатель, 1988. – 118 с.
Гегель Г.В. Феноменология духа. Философия духа / Г.В. Гегель // Энциклопедия философских наук. –
1977. – Ч.3. – С. 218 - 250.
Гердер И.Г. Идеи к философии истории человечества / И.Г. Гердер. – М., 1977. – 230с.
Гессен С.И. Основы педагогики: Введение в прикладную философию / С.И. Гессен. – М.: Школа-пресс,
1995. – 275 с.
Джуринский А.Н. История педагогики: учебное пособие для студ. пед. вузов. / А.Н. Джуринский. – М.:
Владос, 2000. – 432 с.
Дмитриев Г.Д. Многокультурное образование / Г.Д. Дмитриев. – М.: Народное образование, 1999. –
208 с.
Дьюи Д. Демократия и образование / Д. Дьюи. – М., 2000. – 384 с.
Европейское измерение в среднем образовании // Стандарты и мониторинг. – 2000. – № 6. – С. 26-43.
Кант И. Собрание сочинений: В 6 т. / И. Кант. – М.: Мысль, 1964. – Т.3. – 799с.
Левинас Э. Избранное. Тотальность и бесконечность / Э. Левинас. – СПб.: Университетская книга,
2000. – 416 с.
Макаев В.В. Поликультурное образование – актуальная проблема современной школы / В.В.Макаев,
З.А. Малькова, Л.Л. Супрунова // Педагогика. – 1999. – №4. – С.3-10.
Маслоу А.Г. Мотивация и личность / А.Г. Маслоу. – СПб: Евразия, 1999. – 478 с.
Маслоу А.Г. Самоактуализация // Психология личности. Тексты / Под ред. Ю.Б. Гиппенрейтер, А.А.
Пузырея. – М.: Изд-во МГУ, 1982. – С. 108-117.
Матюхина Е.Н. Культура как основа коммуникации / Е.Н. Матюхина // Language and Literature. –
Вып.20. – 2004.
Стефаненко Т.Г. Этнопсихология: практикум / Т.Г.Стефаненко. – М.: Аспект Пресс, 2006. – 208 с.
Тарасов Е.Ф. Национально-культурная специфика речевого и неречевого поведения / Е.Ф. Тарасов,
Ю.А. Сорокин // Национально-культурная специфика речевого поведения. – 1997. – 352с.
Фрейре П. Педагогіка пригноблених / П. Фрейре. – К.: Юніверс, 2003. – 168 с.
Шафрикова А.В. Мультикультурный подход в обучении и воспитании школьников / А.В. Шафрикова –
Казань, 1998. – 16 с.
Berry J.W. Ethnic tolerance in plural societies / J.W. Berry, M. Pleasants // Paper given at the International
Conference on Authoritarism and Dogmatism. – N.Y., 1984 – Р.55-56.

429

23. Boos-Nünning U. Aufnahmeunterricht, Muttersprachlicher Unterricht, Interkultureller Unterricht. Ergebnisse
einer vergleichenden Untersuchung zum Unterricht für ausländische Kinder in Belgien, England, Frankreich
und den Niederlanden / U. Boos-Nünning, M. Hohmann, H.H. Reich. – München, 1983. – 358s.
24. Essinger H. Interkulturelle Erziehung als Friedenserziehung / H. Essinger, J. Graf. – 1984. – 423p.
25. Fromm E. Socialist Humanism / E. Fromm. – NY.: Doubleday & Co, 1965. – 428 p.
26. Fthenakis W.E., Bilingual-bikulturelle versus multikulturelle Konzepte? – Anregungen zur Überwindung einer
künstlichen Alternative / W.E. Fthenakis // Vortrag beim 10. Kongress d. Dt. Gesellschaft f.
Erziehungswissenschaft. – 1986. – 187 s.
27. Göpfert H. Ausländerfeindlichkeit durch Unterricht. Konzeptionen und Alternativen für Geschichte,
Sozialkunde und Religion / H. Göpfert. – Dusseldorf, 1985. – 43s.
28. Hohmann M. Interkulturelle Erziehung als Herausforderung für allgemeine Bildung / M. Hohmann //
Erziehung in der multikulturellen Gesellschaft. – 1987. – N.17. – S. 98-99.
29. Krüger-Potratz M. Eine andere Muttersprache geben. Zur Diskussion über Zweisprachigkeit und Erziehung in
der Geschichte der Volksschule / M. Krüger-Potratz // Zeitschrift für Pädagogik. – 1994. – S.81-96.
30. Pommerin G. Migrantenliteratur und ihre Bedeutung fur die interkulturelle Erziehung / G. Pommerin //
Zielsprache Deutsch. – № 3. – S. 41-42.
31. Sandfuchs U. Lehren und Lernen mit Ausländerkindern / U. Sandfuchs. – Bad Heilbrunn, 1986. – 150s.
32. Schmidt U. Interkulturelle Kommunikation und interkulturelles Lernen / U. Schmidt // Padagogik: Dritte Welt.
Kulturelle Identitat und Universalitat. – 1987. – 146 s.
33. Thomas H. Interkulturelles Lernen im Schüleraustausch / H. Thomas. – Berlin, 1988. – S. 77-99.

Balueva O.V.
Doctor of Economic Sciences, Assistant Professor

Kumachyova A.S.
Applicant
Donetsk State University of Management (Mariupol), Ukraine

INTERNATIONAL EXPERIENCE IN FORMATION OF PUBLIC POLICY OF
DEVELOPMENT “GREEN ECONOMY”
The article considers features of formation of the state policy of "green economy” in the context of “green”
growth and sustainable development in both developed and developing countries, analysis the main modern tools that
are used by public authorities in different countries to achieve the goals of "green economy”.
Keywords: “green economy; “green” growth; strategy; public policy; environment.

At the present stage of world development the global trend is integration of economy and
ecology to preserve exhaustible resources, modernization of old material production. UN
environmental program called Green Economy Initiative proves that it is not only key to the
preservation of a clean environment, but also an effective way of building a new economy. At a
time when it is crisis in the established production system (along with social system), the reforms
that are long overdue should begin introducing.
UNEP has defined the “green economy” as “one that results in improved human well-being
and social equity, while significantly reducing environmental risks and ecological scarcities. It is
low carbon, resource efficient, and socially inclusive” [1, p. 9].
Whilst the concept of “green economy” has only recently gained significant international
attention, green economy policies have been discussed and analysed for some decades by
economists and academics, particularly in the fields of environmental and ecological economics.
Overall, the definitions of “green economy” and “green growth” are generally consistent,
with the main difference being the more explicit recognition of finite environmental limits within
the green economy concept. However, these concepts are being used interchangeably in the
literature to an increasing degree and it is likely that the concepts will further converge in coming
years [1, p. 6].
The transition to “green” economy vary considerably from country to country, and depends
on the specific characteristics of the natural and human capital of each country and on its level of
development [2, p. 23].
D. Gabor and U. Colombo with A. King and R. Galli in their Report “Beyond the Age of
Waste“ [3] to The Club of Rome concluded that the limits of development are created because of
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institutional ineffectiveness, lack of real elaborated objectives, priorities and mechanisms to work
out a strategy and evaluate the results and consequences of decisions.
Whilst most countries do not yet have an overall national strategy for a “green economy”,
there is emerging international practice in the design and implementation of green economy policies
in both developed and developing countries. At the same time, official documents about the
development of “green economy” in different countries contain different accents: the developed
countries have the competition, jobs in the first place; developing countries have sustainable
development, the problems of poverty, equity and citizen participation; at the BRICS group has
efficient use of resources [4, р. 8].
The first environmental regulations were implemented by the early 1970’s. These laws,
aimed at improving the quality of water and air, and protecting endangered species, have been
successful [5, p. 1].
The Republic of Korea was the first country, which announced the implementation of the
concept of "green growth" as a national strategy: the National Strategy for Green Growth (20092050) and the Five-Year Plan (2009-2013) of Korea provide a comprehensive policy framework for
green growth in both the short and long term. The focus of the strategy is on three elements:
industry, energy and investment. The strategy aims to preserve the scale of productive economic
activities with minimal use of energy and other resources; to minimize pressure on the environment
by all types of energy and resources and the adoption of measures for the conversion of investments
in environmental protection activities and the driving force of economic growth [6].
Chile has also developed similar National Green Growth Strategy (2013) in order to promote
economic growth while protecting the environment, creating jobs, and encouraging social equity.
In China green growth declared by China's 12th Five-Year Plan (2011-2015), which
provides seven major targets for 2015 including reducing pollutant emissions; improving drinking
water sources and quality; controlling pollution caused by hazardous chemicals and dangerous
wastes; improving urban environmental infrastructure operations; reversing ecological
deterioration; improving nuclear safety; and enhancing environmental regulatory institutions. The
Plan also requires local governments to integrate environmental protection objectives into local
economic and social development plans and report on implementation in the evaluation of local
government officials. It also reformed environmental management institutions by granting the
public open access to environmental information, establishing the National Leadership Committee
on Climate Change, Energy Saving and Pollution Reduction, giving teeth to energy efficiency and
pollution reduction targets, encouraging the adoption of measures by local governments to pursue
environmental excellence, and adopting market mechanisms for pollution reduction [7].
Germany adopted its National Strategy for Sustainable Development in 2002, making
sustainability a guiding principle for national policies. The Strategy is underpinned by concrete
targets and sustainability indicators, which are evaluated in regular progress reports. Germany also
launched major cross-cutting initiatives on biodiversity, climate change, energy and resource
efficiency [8].
In 2010, the Czech government adopted the Strategic Framework for Sustainable
Development. Under this plan, sustainability consists of effectively managing and using resources
while tapping into the ecological and innovation potential on which economic prosperity,
environmental protection and social cohesion rely [9].
The Government of the Netherlands launched their Sustainability Agenda in 2011 to
examine how key sectors can help the country attain green growth. An important part of the
Sustainability Agenda is the Green Deal programme that aims to involve the private sector in the
green transition and to strengthen private initiatives. A similar approach is used in Austria
Canada's experience exemplifies the distribution of responsibilities in the area of green
growth and encouraging green growth through provincial and local government planning action. All
levels of government (federal, provincial/territorial and municipal) are involved in addressing
climate change, as the environment is an area of shared jurisdiction. Provinces have authority over
energy policies as well as many other domains that influence climate change, such as land use,
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building codes and electricity supply decisions. Several provinces have put in place regulations to
address GHG emissions; concurrently, the federal government is implementing a sector-by-sector
regulatory plan to reduce them. The federal government also has responsibility over negotiating
international agreements. It has aligned its climate-change policy, where appropriate for Canadian
circumstances, with that of the United States, given the two countries’ close trade links and highly
integrated energy markets.
Table 1
Tools of successful “green” policy in different sectors of economy
Sector

Agriculture

Energy

Fisheries

Forestry

Workforce

Transportation

Urban
Development

Water and
Sanitation

Regulatory instruments
Government-granted resource rights to
indigenous communities; Development of an
international umbrella organizations;
Government decentralization policies
supporting land tenure; Organic farming
standards and policies, adopted by the
government
Municipal government law;
Command-and-Control and market-based
regulations; Government-created voluntary
energy-saving program; Government program
establishing energy efficiency standards;
Establishing mandatory reporting of carbon
emissions; Mandatory requirements and
voluntary measures tailored to residential and
nonresidential building classifications
Reform of leasing policies;
Establishment of microloan program;
Local adaptive management
Government decentralization policies for landuse management; Granting of resource rights
to local members of communal conservancies;
Granting harvest rights for certain products to
local communities

Implementing of employment program

Reward-Penalty scheme for personal cars;
Implementing and managing bike-sharing
programs

Environmental regulations to control polluting
industries; Adjustments to city planning and
zoning codes; Establishment of congestion
pricing; Establishment of efficiency
standards for buildings
Government-supported watershed
development program;
Federal investment in desalinization, reuse of
wastewater, catchment management;
Government-sponsored invasive species
management and water supply improvement
program

Financial instruments

Supporting instruments

PPI;
Large-scale public works
project funded by the World
Bank;
Long term guarantees

Researches;
Comprehensive training
and education;
Technical assistance by
non-government
organizations

Feed-in tariffs;
PPI;
Microcredit lending;
Subsidies and tax breaks;
Arranging stimulus package

Skills training;
Facility audits;
Research and
development support

Micro-loans

Skills training

Government and nonprofit
investment

Institutional collaboration

Government and nonprofit
investment

Working with training
organizations and
businesses;
Integrated training by
Government agencies and
donors; CSR

Formation the private trust;
PPI; Carbon emissions tax on
new passenger vehicles;
Private venture; Daily
congestion charge to reduce
traffic and auto emissions;
Long term guarantees

Technical assistance;
Research and
development support

PPI;
Subsidies for renewable energy
businesses

Technical assistance;
Research and
development support

Self-imposed contributions by
water users to fund activities;
Water conservation tax for
domestic and non-domestic
water users;
Long term guarantees

Education programs

It should be noted that political obstacles US climate-change policies have relied primarily
on regulation rather than market-based mechanisms, so Canada has also relied primarily on
regulation, tailoring policies to address specific circumstances of individual sectors. Market-based
instruments such as tradable permits and carbon taxes tend to be more efficient than regulation
where emissions are easily measured, since such instruments provide a dynamic incentive to reduce
emissions where it is least costly to do so. Given generally low taxes on energy use nationwide,
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Canada effectively taxes carbon at one of the lowest rates in the OECD [10]. Alberta was the first
province to introduce a price on emissions in 2007 through its Specified Gas Emitters Regulation.
This programme requires heavy industry to reduce GHG emissions intensity each year by 12%
below a 2004-05 baseline.
Analysis of the experience of public policy development of the green economy allowed to
reveal and make groups of the main tools, which the different countries use in the framework of
their national strategies and programs (Table 1).
An important moment in the institutional transformation of the ecological and economic
development is the emergence and growing influence of political parties and the corresponding
direction of environmental movements. In countries with developed democracy and stable political
structures, they have a lot of weight in economic and social life. This is confirmed by the
experience of the US, where there are more than 10,000 environmental associations, Germany,
where the party “green” has secured a major success in 1998s elections, a number of other
European countries, at the same time in the post-Soviet countries the environmental movement is
having a little story, scattered, few and have little or no political influence on the power structures,
nor on the population [11, p. 61].
Thus, the successful experience of various countries in the formation of a “green economy”
is the starting point for the formation of the own public policies of development “green economy”
concept. Transition to “green economy” is required certain favorable conditions that are made up of
national rules and regulations, policies, subsidies and incentives, as well as the international market,
the legal infrastructure, trade, and technical assistance.
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ЗАЙНЯТІСТЬ НАСЕЛЕННЯ В КОНТЕКСТІ ДЕРЖАВНОГО РЕГУЛЮВАННЯ
ЕКОНОМІКИ
In the article the features of current condition of employment and the features of domestic labour market are
reflected; the expediency of state regulation of employment is grounded and the strategic directions of state policy in
the sphere of social-labour relations at the present stage of economic development are defined.
Keywords: employment, state regulation, labour market, social-labour relations, social protection, labour
potential.
У статті висвітлено особливості сучасного стану зайнятості населення та характерні риси
розвитку вітчизняного ринку праці; обґрунтовано доцільність державного регулювання зайнятості та
визначено стратегічні напрями державної політики у сфері соціально-трудових відносин на сучасному етапі
розвитку економіки.
Ключові слова: зайнятість, державне регулювання, ринок праці, соціально-трудові відносини,
соціальний захист, трудовий потенціал.

Актуальною проблемою сучасного етапу розвитку соціально-економічних відносин є
зайнятість населення. З урахуванням світових глобалізаційних тенденцій в контексті
міжнародної економічної політики особливої уваги потребує формування ефективного
механізму регулювання відносин зайнятості населення. Сучасний розвиток ринку праці
характеризується цілим рядом негативних особливостей, серед яких: зростання рівня
безробіття, зниження доходів населення, міграційні диспропорції (посилення зарубіжної
міграції та міграції робочої сили до великих міст та мегаполісів у пошуках кращого життя),
зниження якісних показників трудового потенціалу, демографічна криза. В свою чергу
забезпечення високого рівня зайнятості населення сприятиме покращенню стану ринку праці
та перебігу соціально-трудових відносин в цілому.
Зайнятість як економічна категорія синтезує систему економічних, правових,
соціальних, національних та інших відносин з приводу діяльності громадян у процесі
створення суспільного продукту в системі суспільної праці, яка базується на особистій праці
та приносить дохід [1]. Згідно Закону України «Про зайнятість населення», зайнятість – це
незаборонена законодавством діяльність осіб, пов’язана із задоволенням їх особистих та
суспільних потреб з метою одержання доходу (заробітної плати) у грошовій або іншій формі,
а також діяльність членів однієї сім’ї, які здійснюють господарську діяльність або працюють
у суб’єктів господарювання, заснованих на їх власності, у тому числі безоплатно [2]. Таким
чином, в основі відносин зайнятості знаходиться праця, як доцільна діяльність людини з
метою отримання доходу з урахуванням необхідності ефективного використання трудового
потенціалу на національному, регіональному та локальному рівнях. При цьому роль відносин
зайнятості полягає у можливості досягнення відповідного рівня забезпеченості працівників
робочими місцями та формування ефективної соціальної політики, що сприятиме
покращенню рівня життя населення, підвищенню якості та конкурентоспроможності
трудового потенціалу країни, досягненню високих показників його розвитку.
Сучасний стан ринку праці характеризується зниженням кількості зайнятого
населення. Відповідна тенденція спостерігається протягом останніх п’яти років (табл. 1).
Виходячи із статистичних даних, протягом аналізованого періоду спостерігається
зменшення кількості зайнятого населення. Так, у 2014 оці кількість зайнятого населення у
віці 15-70 років становила 94,2% від показників 2010 року. Особливо ця тенденція стосується
населення старше працездатного віку: кількість зайнятих в рамках даної категорії
зменшилася більше, ніж на половину (51,2% від обсягів 2010 року). В той же час слід
відзначити неоднозначність ситуації на ринку праці. Про це свідчить поступове покращення
показників зайнятості протягом 2010-2013 років і різке зниження кількості зайнятого
населення у 2014 році, що пов’язане із погіршенням економічної ситуації в країні,
спричиненою військовим конфліктом та політичною нестабільністю. Значне зменшення
кількості зайнятого населення старше працездатного віку у 2014 році пояснюється змінами у
системі пенсійного забезпечення, зокрема це стосується щомісячних відрахувань від
загального обсягу пенсії для працюючих пенсіонерів. Схожа тенденція спостерігається і в
процесі аналізу рівня зайнятості населення: поступове підвищення протягом 2010-2013 років
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(на 1,8 відсотковий пункт) і різке зниження у 2014 році (на 3,6 відсоткових пунктів порівняно
з 2013 роком).
Таблиця 1
Динаміка кількісних показників зайнятості населення
2014
Показники

2010

2011

Зайняте населення у віці 15-70
19180,2
19231,1
років, тис. осіб
Зайняте
населення
17451,5
17520,8
працездатного віку, тис. осіб
Зайняте
населення
старше
1728,7
1710,3
працездатного віку, тис. осіб
Рівень зайнятості населення, %
58,4
59,1
Джерело: розраховано автором за даними [3]

2012

2013

19261,4

усього

в % до
2010

19314,2

18073,3

94,2

17728,6

17889,4

17188,1

98,5

1532,8

1424,8

885,2

51,2

59,6

60,2

56,6

-

Для порівняння: рівень зайнятості населення серед країн ЄС засвідчує достатньо
рівномірну динаміку поступового його зменшення у 2010-2013 роках та незначне
підвищення у 2014 році. В процесі аналізу показників ринку праці країн ЄС і рівня
зайнятості населення зокрема можна зробити висновок про найвищий рівень зайнятості у
країнах із соціально орієнтованою економікою та ефективним механізмом державного
регулювання зайнятості. Саме тому серед країн-лідерів знаходиться Данія (58,1%),
Великобританія (58,8%), Швеція (59,6%) та Нідерланди (60,2%). Найнижчий у 2014 році
рівень зайнятості був зафіксований у Греції (38,1%), Італії (42,8%) та Хорватії (43,3%) [3].
Провідну роль у процесі забезпечення зайнятості населення відіграє саме держава.
Важливість формування ефективного механізму державного регулювання економіки
доводить теорія Дж. Кейнса, яка визначає державу у якості основного регулятора
економічних відносин, оскільки ринок без втручання держави не може забезпечити
досягнення повної зайнятості. Згідно кейнсіанської теорії, держава у якості основного
регулятора зайнятості впливає на сукупний попит, скорочення якого спричиняє безробіття.
При цьому ціна робочої сили сама по собі не є регулятором ринкових відносин, а являє
собою результат співвідношення попиту і пропозиції на ринку праці. На практиці теорія
державного регулювання економіки Дж. Кейнса показала свою дієвість у роки Великої
депресії30-х років ХХ століття у США, коли лише за допомогою державних інструментів
впливу на економічні процеси вдалося вивести країну із кризового стану на новий рівень її
розвитку. Таким чином, особливої актуальності державне регулювання набуває у періоди
зниження показників зайнятості населення та кризових явищ у сфері соціально-трудових
відносин, що наразі і спостерігається в Україні.
Згідно Закону Україні «Про зайнятість населення», державне регулювання зайнятості
являє собою формування і реалізацію державної політики у сфері зайнятості населення з
метою створення умов для забезпечення повної та продуктивної вільно обраної зайнятості і
соціального захисту в разі настання безробіття [2]. Отже, державне регулювання зайнятості –
це система законодавчих, організаційно-економічних та соціальних заходів впливу держави,
які спрямовані на забезпечення зайнятості населення та соціальний захист безробітних.
Цілеспрямований вплив держави та регулювання соціально-трудових відносин
відбувається за допомогою відповідного механізму. За думкою вчених, механізм державного
регулювання необхідно розглядати як сукупність організаційно-економічних методів та
інструментів, за допомогою яких виконуються взаємопов’язані функції для забезпечення
безперервної, ефективної дії відповідної системи (держави) на підвищення функціонування
економіки [4]. При цьому до суб’єктів державного регулювання зайнятості слід віднести
органи державної влади (установи та організації, які проводять державну політику
зайнятості); об’єкти являють собою процеси формування продуктивної зайнятості та
ефективної соціальної політики на ринку праці. Крім того, до об’єктів державного
регулювання відносяться не лише соціально-трудові відносини між роботодавцями та
найманими працівниками з приводу зайнятості, а й процеси відтворення, розвитку та
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використання робочої сили, а також узгодження попиту і пропозиції робочої сили на ринку
праці з урахуванням міжнародних вимог і стандартів.
В сучасних умовах розвитку економіки лише держава здатна збалансувати розвиток
ринку праці, скоригувати кон’юнктурні коливання з метою забезпечення зайнятості
населення та покращення рівня його життя. Саме соціальний напрям державної політики є на
сьогодні найбільш пріоритетним.
З метою покращення стану ринку праці в Україні доцільним є перехід від
неефективної зайнятості до її ефективних форм (продуктивна, вільно обрана зайнятість).
Однак сучасний розвиток відносин зайнятості характеризується наявністю цілого ряду
незадовільних тенденцій, серед яких:
- низький рівень оплати праці, що знижує мотивацію до праці, і, відповідно,
показники її продуктивності, а також негативно впливає на сукупний попит, купівельну
спроможність і рівень життя населення;
- наявність прихованого безробіття (в тому числі зайнятість в умовах неповного
робочого дня або тижня, неоплачувані відпустки тощо), а також тіньова зайнятість;
- деформації структури зайнятості (зменшення кількості зайнятих у наукомістких
галузях, зростання пропозиції робочої сили у неформальному секторі, збільшення питомої
ваги зайнятих в особистому селянському господарстві);
- наявність регіональної розбалансованості (якщо найбільшими показниками
зайнятості у 2014 році характеризуються Дніпропетровська, Харківська області та м. Київ
(рівень зайнятості становив відповідно 60,2%, 59% та 62,6%), то найменший показник
зафіксований у Тернопільській та Івано-Франківській областях (52,9% та 53,9% відповідно).
Отже, першочерговим завданням для України має стати побудова дієвого механізму
державного регулювання ринку праці, направленого на забезпечення раціональної структури
зайнятості та ліквідацію негативних її тенденцій, ефективне використання і всебічний
розвиток трудового потенціалу країни, а також максимальне врахування інтересів усіх сторін
соціально-трудових відносин. Серед ключових напрямків функціонування механізму
державного регулювання зайнятості необхідно визначити:
- забезпечення продуктивної зайнятості шляхом працевлаштування незайнятих,
сприяння розвитку трудового потенціалу через постійне навчання, перепідготовку та
підвищення кваліфікації кадрів;
- розвиток самозайнятості та альтернативних форм зайнятості населення;
- законодавче і нормативно-правове забезпечення соціально-трудових відносин з
урахуванням міжнародних стандартів;
- соціальний захист безробітних (матеріальні виплати та грошові допомоги,
страхування населення на випадок безробіття).
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Розглянуто основні проблеми гендерної дискримінації на ринку праці України та зазначено
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Сьогодні в умовах інтеграції українського суспільства у світове співтовариство
особливої актуальності набуває питання дотримання принципів паритетної демократії, як
показника цивілізованості держави, і,
зокрема, принципу гендерної рівності, який
передбачає рівність чоловіків та жінок в усіх сферах життєдіяльності, в тому числі й у сфері
соціально-трудових відносин.
Для України, як і для багатьох інших країн світу, основною складовою стратегії її
подальшого соціально-економічного зростання є реалізація Концепції сталого розвитку,
виконання якої неможливе без урахування ґендерних процесів. Свідченням цього є
прийняття Організацією Об’єднаних Націй Декларації «Цілі наступного тисячоліття». На її
основі Україною були сформульовані власні цілі розвитку, де важливе місце посідають
питання подолання бідності й гармонізація ґендерних процесів, досягнення яких покликане
забезпечити економічне зростання та підвищення добробуту населення. У зв’язку з цим
постає нова проблема – формування ефективного економічного механізму державного
регулювання ґендерних процесів та сприяння гендерної рівності на ринку праці України.
Проблемам гендерної нерівності присвячено багато праць і теоретичних досліджень
зарубіжних та вітчизняних вчених, а також важливими є дослідження практичного
характеру. Авторами цих досліджень є Т. Марценюк, С. Гаращенко, Г. Богдан, І. Лилик, О.
Савенок, Л. Яковлєва та інші.
Гендерна нерівність простежується в усіх сферах життєдіяльності наших громадян,
але найяскравіше її можна прослідкувати у сфері зайнятості, де спостерігається дисбаланс у
доступі до гідної праці та економічних ресурсів. І це при тому, що українське законодавство
декларує рівність прав та можливостей для всіх суб'єктів ринку праці незалежно від статі. Зі
сказаного можна констатувати, що гендерна ситуація на ринку праці України є досить
складною та потребує негайного вирішення. Тому метою цього дослідження є визначення
основних проблем забезпечення гендерної рівності на ринку праці.
Потрібно зазначити, що за даними Державної служби статистики України кількість
зайнятих жінок у І кварталі 2015 року становила 7,8 млн. осіб, зайнятих чоловіків – 8,4 млн.
осіб. Рівень зайнятості серед жінок склав 51,5%, серед чоловіків – 61,0%. У структурі
зайнятого населення за статусами зайнятості, серед жінок: частка працюючих за наймом
становила 86,5%, самозайнятих – 12,4%, питома вага роботодавців серед жінок становила
лише 0,7%. Серед чоловіків структура зайнятого населення наступна: 82,9% – наймані
працівники, 15,3% – самозайняті та 1,6% – роботодавці. Кількість безробітних жінок у І
кварталі 2015 року становила 695,9 тис.осіб, а кількість безробітних чоловіків 1,0 млн. осіб.
Серед жінок рівень безробіття (визначений за методологією МОП) склав 8,2%, а серед
чоловіків –11,0%. [2].
Сучасні дослідженні доводять, що незважаючи на те, що ґендерний розрив у рівні
зайнятості в Україні менше, ніж у середньому в ЄС, український ринок праці
характеризується явною нерівністю між чоловіками та жінками. Доказами істотних ознак цієї
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нерівності є значний ґендерний розрив у рівнях зайнятості у дітородній (24-29 роки) та
передпенсійній (старше 50 років) вікових групах; виразна сегрегація ринку праці (як
горизонтальна, так і вертикальна); великий ґендерний розрив у заробітній платі; нерівний
розподіл звичайної оплачуваної та домашньої неоплачуваної роботи; велика частка жінок на
робочих місцях сумнівної якості; ґендерні розриви в охопленні безробітних матеріальною
допомогою по безробіттю та заходами активної політики на ринку праці через меншу
схильність чоловіків до реєстрації у ДСЗ [4, с.51].
В економіці України, за даними 2014-2015 рр., рівень заробітної плати жінок складає
2/3 оплати праці чоловіків. Аналізуючи розмір середньої заробітної плати жінок та чоловіків,
можна зробити висновок, що платня жінок є нижчою в усіх галузях, де превалює жіноча
праця. Дана тенденція спостерігається по всіх видах економічної діяльності.
Загалом становище жінок на ринку праці визначається такими основними чинниками:
набагато вищими витратами часу, що пов’язано з веденням домашнього господарства,
доглядом за дітьми; прискореними темпами вивільнення жінок з виробництва, набагато
більшим навантаженням на одне вільне робоче місце порівняно з чоловіками; ускладненням
процесу працевлаштування; обмеженими можливостями кар’єрного зростання.
Часто жінкам доводиться працювати не за фахом, а за можливістю працевлаштування,
найчастіше – це фізична праця. Причому більшість жінок не намагаються змінити вид
зайнятості, пов’язаний з шкідливим характером виробництва через відносно високий
заробіток. Частіше за все скорочують не тих, хто, маючи робочі професії, зайнятий ручною
некваліфікованою працею, а фахівців і службовців. Найчастіше вивільнення відбувається за
рахунок скорочення управлінської ланки підприємств та зайнятих безпосередньо у
виробничому процесі інженерно-технічних працівників. Отже, безробіття спостерігається у
людей з вищою і середньою спеціальною освітою, і в першу чергу жінок.
Отже, для усунення економічних основ гендерної нерівності недостатньо забезпечити
однакову участь чоловіків і жінок у трудовій діяльності. Для цього необхідно змінити
структуру попиту на ринку праці, практику найму та просування персоналу, підвищити
значимість і престижність займаних жінками посад.
Виправити ситуацію з гендерною дискримінацією має удосконалена гендерна
політика, основними напрямами реалізації якої мають стати: утвердження ґендерної рівності,
запровадження механізму стимулювання створення робочих місць для жінок, недопущення
дискримінації за ознакою статі, забезпечення рівної участі жінок і чоловіків у прийнятті
суспільно важливих рішень, забезпечення рівних можливостей жінкам і чоловікам щодо
поєднання професійних та сімейних обов’язків.
Спеціальним законом, який в Україні регулює рівність трудових прав усіх громадян
незалежно від статі, є Закон України «Про забезпечення рівних прав та можливостей жінок і
чоловіків» від 08.09.2005 р. № 2866-IV, що набрав чинності з 01.01.2006 р. та метою якого є
досягнення паритетного становища жінок і чоловіків у всіх сферах життєдіяльності
суспільства шляхом правового забезпечення рівних прав та можливостей жінок і чоловіків,
ліквідації дискримінації за ознакою статі та застосування спеціальних тимчасових заходів,
спрямованих на усунення дисбалансу між можливостями жінок і чоловіків реалізовувати
рівні права, надані їм Конституцією і законами України. [1].
Стаття 17 Закону № 2866 регулює сферу забезпечення рівних прав та можливостей
жінок і чоловіків у праці та одержанні винагороди за неї. Зокрема, жінкам і чоловікам
забезпечуються рівні права та можливості у працевлаштуванні, просуванні по роботі,
підвищенні кваліфікації та перепідготовці, але це потребує спеціального державного
механізму, тобто системи державних органів, які займалися б розробкою, заохоченням,
реалізацією, контролем, оцінкою та пропагандою підтримки гендерної політики, спрямованої
на демократичний розвиток суспільства і самовираження в ньому як рівних обох соціальних
статей.
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Тому в Україні були розроблені конкретні стратегічні завдання для досягнення
поставленої мети з урахуванням реальних проблем гендерної нерівності у суспільному житті
[3, с.187]:
1) досягнення гендерного паритету у представницьких органах влади та на вищих
щаблях виконавчої влади шляхом забезпечення у цих структурах гендерного співвідношення
на рівні не менше 30 до 70 % представників тієї чи іншої статі;
2) скорочення розриву у доходах жінок і чоловіків. Для регулярного моніторингу
виконання поставлених завдань було запропоновано низку конкретних індикаторів гендерної
рівності (табл. 1), прогрес у досягненні якої деталізовано за періодами до 2015 року.
Кількісні значення запропонованих показників були обґрунтовані, виходячи з реалій
українського суспільства та експертних оцінок. Зокрема, виділення окремих індикаторів для
представницьких органів влади зумовлене сучасними особливостями їх гендерного складу:
якщо у Верховній Раді спостерігається вельми низьке представництво жінок, то на місцевому
рівні їх частка є значно вищою. Більш того, для сільських та селищних органів влади нині
характерна протилежна проблема, що полягає в небажанні чоловіків брати участь у їх роботі
внаслідок низького престижу та обмежених можливостей. Тож у цьому разі важливим є
заохочення чоловіків до активнішої роботи на рівні місцевих представницьких органів і
дотримання відповідного гендерного співвідношення.
Таблиця 1
Значення індикаторів, що характеризують досягнення гендерної рівності в Україні
Індикатори досягнення
2001
2004
2007
2011
2015
Досягнення гендерного паритету у представницьких органах влади та на найвищих шаблях виконавчої влади
шляхом забезпечення у цих структурах:
Гендерного співвідношення серед депутатів Верховної Ради
8/92
5/95
13/87
20/80
30/70
України (чис.жін./чис.чол.)
Гендерного співвідношення серед депутатів місцевих органів
влади (чис.жін./чис.чол.)
Гендерного співвідношення серед депутатів обласних органів
влади (чис.жін./чис.чол.)
Гендерного співвідношення серед депутатів районних органів
влади(чис.жін./чис.чол.)

42/58

42/58

43/57

44/56

45/55

11/89

15/85

19/81

20/80

30/70

21/79

24/76

27/73

28/72

30/70

28/72

29/71

30/70

48/52

48/52

50/50

49/51

50/50

50/50

15/85

20/80

30/70

20/80

25/75

30/70

76

85

86

Гендерного співвідношення серед депутатів міських органів
22/78
25/75
влади (чис.жін./чис.чол.)
Гендерного співвідношення серед депутатів селищних органів
47/53
47/53
влади (чис.жін./чис.чол.)
Гендерного співвідношення серед депутатів сільських органів
47/53
48/52
влади (чис.жін./чис.чол.)
Гендерного співвідношення у складі членів Кабінету Міністрів
0/100
10/90
України (чис.жін./чис.чол.)
Гендерного співвідношення серед вищих державних
15/85
17/83
службовців (чис.жін./чис.чол.)
Скорочення розриву у доходах жінок і чоловіків
Співвідношення (відсоток) середнього рівня заробітної плати
71
73
жінок і чоловіків, %

Таким чином, для подолання гендерної нерівності в Україні є необхідним проведення
наступних заходів та врахування таких моментів:
— порушення стереотипів, що раніше існували і визначали жінок як менш розвинутих
інтелектуально, непридатних до управлінської діяльності, й до тепер впливають на їхній
професійний статус;
— необхідно враховувати сукупність об’єктивних (тобто психологічних
характеристик особистості, статі, віку) і суб’єктивних факторів (тобто індивідуального
досвіду, що забезпечує успішність управлінської діяльності);
— держава повинна надавати деякі пільги «жіночому» бізнесу, як це відбувається у
ряді розвинених країн;
— необхідна просвіта як жінок, так і чоловіків щодо створення засад гендерної
демократії у країні: необхідні спеціальні програми, які б допомагали суспільству розуміти
цей аспект свого майбутнього.
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Економічним аргументом для рішучого подолання гендерної дискримінації у
суспільстві має стати розуміння того, що існування гендерної нерівності є причиною
додаткових витрат для суспільства в цілому, оскільки погіршує перспективи економічного
зростання, послаблює систему управління державою та знижує ефективність стратегії
розвитку.
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QUALITATIVE AND QUANTITATIVE TRANSFORMATIONS OF THE
MIDDLE CLASS UNDER THE CHANGE OF SOCIOECONOMIC
FORMATIONS IN THE COUNTRY
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ЯКІСНІ ТА КІЛЬКІСНІ ТРАНСФОРМАЦІЇ СЕРЕДНЬОГО КЛАСУ ПРИ ЗМІНІ
СУСПІЛЬНО-ЕКОНОМІЧНИХ ФОРМАЦІЙ У КРАЇНІ
Qualitative and quantitative activities which define the middle class as a stabilizing part of the society under
the changes attached to the socioeconomic development of Ukraine during the years of independence are analyzed in
this paper. Comparative analysis with the state of the middle class in developed countries is drawn. Ways for
overcoming the systemic crisis are proposed.
Keywords: qualitative and quantitative transformations, middle class, socioeconomic formation, systemic
crisis, management system
У статті аналізуються якісні та кількісні показники, які характеризують середній клас як
стабілізуючу частину суспільства у динаміці змін, притаманних соціально-економічному розвитку України за
роки незалежності. Проводиться порівняльний аналіз зі станом середнього класу у розвинених країнах,
пропонуються шляхи виходу із системної кризи.
Ключові слова: якісні та кількісні трансформації, середній клас, соціально-економічна формація,
системна криза, система управління

Загально відомо, що середній клас є стабілізуючою частиною суспільства. Ще
Аристотель, який вперше вжив поняття «середнього шару» стосовно суспільства, виказав цю
ідею. Серед вчених постійно ведуться дискусії стосовно критеріїв середнього класу.
У якості основних об’єктивних критеріїв називають рівень прибутку та освіти,
стандарти споживання, володіння матеріальною та інтелектуальною власністю, здатність до
висококваліфікованої праці. Важливу роль, крім цих критеріїв, відіграє суб’єктивне
сприйняття людиною свого положення – самоідентифікація як представника «соціальної
середини» [1].
Співробітник Національного інституту стратегічних досліджень України Т. Черненко
вважає, що до матеріальних ознак – прибуток, освіта, можливість купити житло і авто, дати
освіту своїм дітям, мати доступ до якісної медицини, відпочинку – слід добавити ще
соціально-психологічний фактор – відповідальність за майбутнє: «Є певний прошарок
населення, який почав боротися за своє місце під сонцем вже при незалежності. Ці люди вже
мали можливість побувати за кордоном, побачити той середній клас, якого у суспільстві
60%, його цінності, умови життя. Однак, завдяки труднощам, які Україна пережила у XX
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столітті, українці у своїй генетичній пам’яті мають здатність прилаштовуватися до будь-яких
складних умов. Тому якісним показником приналежності до середнього класу у нас може
бути почуття відповідальності перед собою, перед своєю родиною за майбутнє…» [2].
Половина українців, опитуваних у ході соціалогічних досліджень, відносять себе до
середнього класу. Однак, за рівнем життя та освіти до середнього класу в Україні можна
віднести біля 10% населення. Якщо до цього додати ще один визначальний фактор –
політичні вподобання та політичну активність, то частка українського середнього класу
складе біля 5% населення [2].
У розвинених країнах середній клас складають підприємці, службовці, представники
творчих професій, висококваліфіковані робітники, а як основна соціальна група (приблизно
60% населення), середній клас виконує наступні соціальні функції: 1) соціального
стабілізатора; 2) донора економіки; 3)культурного інтегратора [1].
Щодо України, то можна зробити висновок, що на сьогодні із-за своєї нечисленності
середній клас країни як фактор становлення громадянського суспільства поки що не може
бути визнаний стабілізуючою силою, а із-за загального зниження рівня життя за останні роки
та структурних змін у середньому прошарку – не є донором економіки.
У цьому аспекті представляє інтерес аналіз кількісних та якісних змін у структурі
середнього класу та трансформацій його функцій під час динамічної невизначеності факторів
зовнішнього та внутрішнього середовищ, які мають місце майже чверть століття
незалежності України.
При переході від командно-планової економіки до ринкових відносин відбувалися
значні зміни перш за все у свідомості людей, не всі були готові до сприйняття нових
ціннісних орієнтирів. Представники командно-адміністративної системи першими
пристосувалися до змін, використовуючи важелі адміністративного ресурсу у ході злочинної
приватизації об’єктів народного господарства. Середній клас тоді складав незначний
прошарок суспільства.
Н. Мороз у своїй статті «Середній клас як необхідна умова розвитку громадянського
суспільства в Україні» наводить ряд порівняльних даних, які відбивають динамічні зміни
стосовно умов становлення та розвитку середнього класу у країні.
«Якщо в країнах Європейського Союзу відношення прибутку 10% найбагатших
людей до прибутку такої ж кількості найбідніших становить 5:1 – 7:1 (у різних країнах), то в
Україні – 40:1 [3, с. 8]. Враховуючи такі показники соціальної стратифікації, як володіння
майном і рівень доходів в Україні на початок 1990-х рр., можна виділити класи: вищий, або
правляча еліта – відроджена і частково трансформована номенклатура (0,5%); близька до
вищого класу піделіта – частина «нових» українців і політиків, котрі поки прямо не беруть
участі у здійсненні влади (2%); середній клас – з відповідними статусом і прибутками (12%);
основна частина населення – середні за статусом, але нижчі за забезпеченістю верстви (73%);
нижчий клас – бідні верстви (7,5%); декласовані прошарки населення (5%). Така ситуація
стала наслідком політичних та економічних реформ, які торкнулися всіх сфер життя
суспільства наприкінці ХХ ст. У цей час в Україні спостерігається спад виробництва і різке
скорочення надходжень до бюджету, тому держава була не в змозі виконати соціальні
програми і виплатити зарплати бюджетним працівникам [4, с. 251]», - відмічає Н. Мороз у
своїй роботі [5, c. 115].
На сьогодні штучна девальвація гривні у 2014 році лише прискорила інфляційні
процеси у країні, оскільки ці процеси взаємообумовлені. Скорочення прибутків, девальвація,
інфляція, безробіття і військові дії на Сході країни «переформотирували» соціальні верстви
українського суспільства. Незмінними залишилися лише прагнення можновладців зберегти
та примножити свої статки. На зміну командно-адміністративній системі епохи соціалізму
прийшла кримінально-олігархічна система злочинного перерозподілу ресурсу епохи
капіталізму, яка заснована на родинно-кланових відносинах з корумпованістю на всіх рівнях
влади та господарювання усіх державних інституцій.
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Зміна «еліт» у країні здійснюється регулярно, але по суті при цьому нічого не
міняється, оскільки суспільно-політичний устрій у країні залишається незмінним, тому і не
міняються і принципи несправедливого розподілу громадського продукту [6].
Виникає наявна потреба не просто впровадження реформ у всіх сферах суспільного
життя, а в докорінній зміні самої системи управління, коли важелі адміністративного ресурсу
не можна буде використовувати виключно у власних інтересах. Трансформаційні зміни
(реформування) системи лише призводять до нового перерозподілу влади і капіталу та
загостренню системної кризи у країні.
Останнім часом велику увагу спеціалісти в області економіки (Ера Дабла-Норріс,
Калпана Кочхар, Євридика Тсунта) приділяють проблемі нерівності розподілу прибутків
серед різних верств населення, що, на їхню думку, є однією з причин уповільнення зростання
економіки. Результати досліджень МВФ свідчать, що ця нерівність розподілу прибутків
негативно відбивається на економічному зростанні та стабільності цього зростання [7].
В Україні «… сьогоднішня динаміка прибутків полягає у зашморгу поясів», - говорить
голова Комітету економістів України Андрій Новак. З-за девальвації гривні і падіння ВВП
ціни зростають високими темпами. На долю українців в останній рік припали: різке
подорожчання комунальних послуг, зростання вартості проїзду, зростання цін на послуги
зв’язку, продукти харчування, ліки [8]. Така ситуація негативно відбилася на середньому
класі у вигляді різкого скорочення цього прошарку населення. Колишні представники
середнього класу відкладають інвестиційні витрати, починають економити і автоматично
випадають із цієї категорії. За оцінками експертів українці здійснили часовий стрибок у
минуле – на початок 90-х років з заробітною платнею у 10 доларів, що зараз дорівнює 100
доларам за купівельною спроможністю [8].
Існуючі диспропорції у розподілі грошей та інших цінностей поміж людей описані у
загальновідомому принципі 80/20. Парето стверджував, що розподіл багатства поміж людей
здійснюється незбалансовано: 20% населення у середньому володіють 80% матеріальних
цінностей, тобто 10% населення має приблизно 65% матеріальних цінностей, 5 % населення
– 50% і т. ін. Вчений пояснював це нелогічністю поведінки людей [9]. Нажаль, в Україні
Закон Парето не працює – за оцінками журналу “Forbs” менш 2% населення володіє більш,
ніж 70% національного багатства країни [10].
Наслідки шкідливих для більшості факторів нечесності (дурості, жадоби) меншості
стали загрозою добробуту усього населення України. Як наслідок – необхідність
застосування методів мінімізації впливу нелогічних дій меншості людей на добробут
більшості людей. Завдяки цим методам з’являється реальна можливість змінити
співвідношення 80/20 на «дзеркальні» - 20/80, тобто збільшити добробут більшості людей в 4
рази (ідеал) або в 2,5 – 3 рази (ближче до дійсності) [10].
Це, в свою чергу, призведе до оновлення середнього класу «…на основі та за
сприяння громадянського суспільства, яке б захищало його інтереси, сприяло роботі
юридичних і законодавчих норм, спрямованих на реалізацію свого соціального,
економічного та культурного потенціалу» [5].
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ІННОВАЦІЇ У ЗАБЕЗПЕЧЕННІ ЯКІСНОЇ ЗАЙНЯТОСТІ МОЛОДІ
The author has analyzed the problems of development of youth employment. In the article were considered
general global guidelines and strategy to ensure quality youth employment. The priority directions of regulation of
youth segment on the labor market in Ukraine was identified.
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В статті проаналізовано проблеми розвитку молодіжної сфери зайнятості. Розглянуто загальні
світові орієнтири і стратегії розвитку якісної зайнятості молоді. Визначено пріоритетні напрямки
регулювання молодіжного сегменту ринку праці України.
Ключові слова: молодіжна зайнятість, безробіття, стратегія, молодь, якісна зайнятість

Рушійною силою сталого людського розвитку та суспільного прогресу являється
молодь. Саме молоде покоління забезпечує постійне оновлення трудових ресурсів країни.
Разом з тим, молодь є однією із особливо вразливих груп ринку праці будь якої країни. На
молодіжний вік припадають головні події життєвого циклу людини: закінчення загальної
освіти, вибір та отримання профпідготовки, початок трудової діяльності, створення сім`ї.
Тому всебічна підтримка та залучення молоді до активного і продуктивного суспільного
життя забезпечення якісної зайнятості, гарантія майбутнього суспільного прогресу.
Молодь це майбутнє економіки і суспільства. Але вона може перетворитися на
втрачене покоління, якщо не матиме можливості набути необхідних професійних навичок,
отримати доступ до якісних робочих місць, з можливістю застосувати ці навички та
отримувати достойну платню.
Проблематика молодіжного безробіття та забезпечення якісною зайнятістю
молодіжного сегменту ринку праці відображена в роботах таких відомих вітчизняних
вчених, як О. Абашина, О. Балакірєва, Д. Богиня, Т. Заяць, А. Колот, Е. Лібанова,
Г. Михальченко, В.Онікієнко, та ін. Але ці питання потребують подальшого наукового
дослідження та обґрунтування реальних, дієвих рекомендацій, для розробки і впровадження
ефективної молодіжної політки, направленої на забезпечення якісної зайнятості молодого
покоління.
Метою даної статті є дослідження основних факторів молодіжного безробіття та
визначення інноваційних важелів забезпечення якісною зайнятістю молоді, враховуючи
досвід розвинених країн.
Питання якості зайнятості, саме для молоді набуває принципового характеру, оскільки
їй притаманні у цілому підвищені запити–вимоги щодо рівня оплати найманої праці,
характеру професійної зайнятості, умов праці тощо. Нерідко молоді люди обирають роботу
навіть не за зацікавленістю, а лише за розміром заробітної плати, при цьому подеколи
бажають усього й одразу. До того ж через ослаблення ціннісно-етичної основи праці та
неефективність інституціональних засад трудової соціалізації молоді у сучасних умовах
вибір сфери діяльності молоддю часто не лише не відповідає набутій спеціальності, але й
подеколи виходить за межі правових норм [1, с. 166].
Світова фінансово-економічна криза, що розпочалася у 2008 році, негативно вплинула
на економіку більшості країн світу. Наслідки кризи миттєво відобразились і на показниках
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ринку праці та вплинули на сферу зайнятості. У більшості європейських країн безробіття
досягло рекордних рівнів і особливо серед молодих людей.
Із трьох вікових груп найбільш високий рівень безробіття відзначається серед молоді.
Дві третіх із 35 країн європейського регіону мають рівень безробіття серед молодих людей
вище 20% (за даними 2012 р.). Заходи спрямовані на стабілізацію ситуації у сфері
молодіжної зайнятості, як правило стосуються пропозиції, тобто можливість розвинути
професійні навички та підвищити кваліфікацію. Але мало уваги приділяється стимулюванню
працевлаштування молодих людей. Необхідно вживати заходи активного впливу, гарантії,
субсидії; створювати програми професійної підготовки затребувані на ринку праці; сприяти
молодіжному підприємництву. [2, с. 57]
Молодіжне безробіття характеризується такими особливостями: проблема пошуку
першого робочого місця; збільшення тривалості стану без роботи, більше 12 місяців;
підвищення рівня безробіття, незалежно від отриманої освіти, що призводить до
декваліфікації молодих спеціалістів і низької віддачі від вкладених в освіту коштів; трудова
міграція за межі держави.
Негативною тенденцією молодіжної зайнятості є ріст зайнятості в неформальному
секторі економіки. У 2011 році в ЄС 42,5% всіх молодих працівників були зайняті на
тимчасових робочих місцях. В деяких випадках це добровільний вибір, коли роботу можна
поєднувати із навчанням чи сімейним життям, але частка тих хто, зайнятий на умовах
неповного робочого часу не за власним бажанням, у кризовий період невпинно зростає.
Проблеми зайнятості молоді носять глобальний характер, що підтверджується
результатами аналізу ряду документів Міжнародної організації праці. У 2015 році за
розрахунками МОП 400 млн. молодих людей вийдуть на світовий ринок праці протягом
найближчих десяти років у пошуках працевлаштування. 75 млн. людей у віці 16-25 років не
можуть знайти роботу і частка молоді становить приблизно третину від загальної кількості
безробітних. Серйозними проблемами для суспільства є працююча біднота та низька якість
робочих місць, 30 % від загальної кількості працюючих, знаходяться із своїми сім’ями за
межею бідності [3, с. 15].
Постійне збільшення «працюючих бідних» відбувається і в Україні. Справа в тому, що
вірогідність отримати молодому фахівцю роботу, із мінімальною заробітною платнею, у 3
рази більша ніж показник по іншим віковим групам. Отримавши освіту, молода людина
приходить за допомогою у пошуку роботи до центру зайнятості, а їй пропонують вакансії із
заробітною платою нижче 1500 грн. Причина, в недостатній поінформованості служб
зайнятості щодо реальної кількості вільних робочих місць, оскільки працедавці здебільшого
декларують лише вакансії з низьким рівнем оплати праці.
У відповідь на виклики і проблеми сучасного суспільства, у червні 2010 року
Європейським союзом була прийнята десятирічна стратегія «Європа 2020», що включає три
основні ініціативи розумне «smart» зростання, стійке «sustainable»зростання та «inclusive»
зростання. На підвищення рівня зайнятості, забезпечення соціального миру спрямована
концепція «inclusive» зростання. Дана концепція передбачає розширення можливостей
працевлаштування, інвестування в трудовий потенціал, боротьбу з бідністю та модернізацію
ринків праці, удосконалення системи навчання і системи соціального захисту, що в
сукупності допоможе побудувати згуртоване суспільство. Наслідками такої політики стане
економічне зростання кожної країни ЄС, що призведе до зміцнення територіальної
згуртованості. Багато уваги приділяється проблемам старіння населення, зростання
глобальної конкуренції та забезпечення гендерної рівності на ринку праці. [4, с.16]
Флагманська ініціатива «Молодь у русі» вважається особливо нагальною щодо її
першочергового виконання. Молодіжне безробіття вважається специфічною проблемою
зайнятості. У Німеччині відсоток молоді, що не працює і не навчається у 2014 році становив
6,4%. У Польщі цей показник – 12%, а в деяких країнах, таких як Греція, Іспанія досягає
20%[4, с.6]. Молоді люди зіштовхуються з проблемою незатребуваності на ринку праці,
незважаючи на те, що вони являються найпідготовленішими у сфері комп’ютерних,
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інформаційних технологій. Сучасна молодь повинна бути досить конкурентоздатною в цій
системі, але проблема в тому, що ця система не дозволяє їм швидко знайти свою першу
роботу. Основними напрямками даної ініціативи є модернізація вищої освіти, зв'язок
університетських програм із національними, просування молодіжного підприємництва,
розширення можливостей працевлаштування для молоді та підтримання освітньої
мобільності з посиленням міжнародного виміру.
У відповідь на дуже повільні темпи зниження кількості безробітної молоді із 76,6 млн.
у пік кризи 2009 році до 73,3 млн. у 2014 році, МОП прийняла стратегію Global Employment
Trends for Youth 2015 спрямована сприяти повній продуктивній зайнятості, гідній роботі для
всіх та інвестуванню з метою максимального використання потенціалу молоді. Стратегія
включає методології з сприяння молодіжної зайнятості у країнах-членах: податкове
стимулювання для розвитку інфраструктури та галузей з високим трудовим потенціалом;
інвестування в освіту та формування національних планів переходу молоді від навчання до
трудової діяльності; реалізація навчальних програм з надання додаткових можливостей для
сільських жителів; поширення інструментальних засобів та інструкцій з питань учнівства,
пошуку роботи і молодіжного підприємництва [5, с.9].
Франція була першою із європейських країн, що почала втілювати в життя стратегію
Global Employment Trends for Youth 2015 для розвитку молодіжного сегменту ринку праці.
Другою країною стала Італія, для реалізації даної стратегії із Європейського бюджету було
виділено 1,1 млрд. євро. Метою реформи є забезпечення кожної людини у віці до 29 років
якісною зайнятістю, освітою чи професійною підготовкою. Сутність реформи полягає в
індивідуальному підході до конкретної проблеми, використовуючи різноманітні дії:
професійне навчання; стажування; просування само зайнятості та підприємництва;
транснаціональна та територіальна професійна мобільність; громадська служба в комбінації з
можливістю сертифікації набутих навичок [6].
В Україні проблемам молодіжної зайнятості також почали надавати великого
значення. Із загальної кількості безробітних 1,8 млн. осіб, 0,4 млн. шукали роботу вперше та
не мали досвіду роботи. До останньої категорії в основному і належить молодь, яка була
непрацевлаштована після закінчення навчальних закладів. Так, частка осіб віком 15–24 роки
серед безробітних без досвіду роботи у 2014р. складала 67,3%, а молоді віком 25–29 років –
16,9% [7, с.47].
Враховуючи досвід розвинених країн, Міністерство соціальної політики планує
запровадити короткострокове прогнозування ринку праці. У структурі служби зайнятості
діятимуть молодіжні центри профорієнтації, мета яких – вживати превентивних заходів
задля убезпечення молоді, тобто осіб віком до 24 років, від безробіття. Будуть утворені
навчально-ділові центри, де охочі заснувати власну справу зможуть отримати не тільки
фахові підказки з аспектів ведення підприємництва, а й щодо отримання банківських
кредитів, податкових пільг тощо. А в консалтингових центрах початкуючим підприємцям
надаватиметься супровід бізнесової діяльності упродовж піврічної діяльності. Суб’єкти
господарської діяльності, що забезпечуватимуть молодих спеціалістів першим робочим
місцем, також можуть розраховувати на державні преференції.
Тому політка забезпечення молоді якісною зайнятістю повинна враховувати
особливості молодого покоління, базуватися на взаємодії держави, працедавців, молоді, і
суспільних організацій. Повинна бути направлена на підвищення соціальної активності
молодих людей, підсиленні їх професійної і трудової орієнтації та відповідальності при
виборі майбутньої професії.
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Communication policy of the independent Ukrainian publisher "Smoloskyp," the features of its implementation
and the use of communication tools, their co-relation and effectiveness are analyzed in the article . The ways of its
optimization in order to increase the sale of goods are proposed.
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В статті проаналізована комунікаційна політика українського незалежного видавництва України
«Смолоскип», виявлено особливості її здійснення та використання комунікаційних засобів, їхнє співвідношення
та ефективність. Запропоновано шляхи її оптимізації з метою збільшення реалізації товарів.
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У сучасних ринкових умовах маркетинг – це система дій щодо виробництва та збуту
продукції, яка покращується та вдосконалюється щодня. Для динамічного розвитку
видавництва на книжкову ринку необхідно не тільки випускати неперіодичні видання, але й
постійно нагадувати про них, просувати, рекламувати їх і не забувати створювати імідж
видавництву – усе це засоби комунікаційної політики. Тому ефективне функціонування
видавництва на сучасному ринку книжкової продукції неможливе без застосування
комплексу маркетингових засобів. Тому доцільним уявляється аналіз комунікаційної
політики вітчизняних видавництв та розробка пропозицій щодо підвищення її ефективності.
Питанням вивчення комунікаційної діяльності займаються як вітчизняні науковці
С.С.Гаркавенко, Г.І. Глотова, В.Г. Герасимчук, О.М. Барзилович, В.М. Гавва, Я.В.
Котляревський, А.М. Штангрет, так і зарубіжні економісти Е. Бейверсток, Н. І. Норіцина,
Патрік Форсайт, Гюс Схютт ін.
На книжковому ринку України видавництво «Смолоскип» діє з 1991 року, але воно
було створено українськими емігрантами в 1967 році в місті Балтимор (США), які видавали
твори самвидаву, молодих українських письменників, заборонених у Радянському Союзі.
Головною метою видавництва було надати можливість читачеві дізнатися правду про події,
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що відбувалися у той час в Україні, а не отримати прибуток. Це стало основою для
комунікаційної політики видавництва.
Перші комунікаційні заходи були використані в 1980 роках. Оскільки засновники
видавництва ще не мали бази постійних клієнтів і книжки продавалися погано, було
прийнято цікаве маркетингове рішення, що збільшило збут. Працівники сформували
посилки із 5-7 книг різної тематики, яку відправили споживачам, що цікавились Україною і
спеціальність яких була пов’язана з україністикою. Таким чином приблизно 1000 осіб
отримали ці посилки. Ті, кому сподобалися книжки і захотіли їх залишити, повинні були
відправити гроші за них, а всі інші – повернути книжки видавництву. Спосіб дуже простий,
але дієвий: тільки 20-30% книжок не викуповувалось споживачами.
Комунікаційна політика – це перспективний курс дій підприємства і наявність у нього
такої обґрунтованої стратегії використання комплексу комунікаційних засобів
(комунікативний мікс) та організація взаємодії з усіма суб’єктами маркетингової системи,
яка забезпечує стабільну і ефективну діяльність щодо формування попиту і просування
товарів на ринок з метою задоволення потреб споживачів і одержання прибутку [1,c.409].
Комунікаційна політика видавництва є процесом формування потоків інформації, які
рухаються в двох напрямах: від видавництва на ринок і від ринку до видавництва. Потік
інформації, що прямує на ринок, забезпечує вплив на цільову та іншу аудиторію, створює
попит на книжкову продукцію, а потік від ринку надає інформацію про те, наскільки вдало
була проведена комунікаційна політика та якою була реакція споживачів на даний вплив.
Задоволення потреб усіх споживачів є неможливим, тому для досягнення успіху важливо під
час цього процесу виокремити цільову аудиторію для підприємства чи сегмент ринку, на
якому воно діятиме.
Комплекс комунікаційних засобів(комплекс стимулювання) складається із таких
основних елементів: реклами, стимулювання збуту, комерційної пропаганди, прямого
маркетингу. Реклама здійснюється в пресі, поштою, в Інтернеті, можлива зовнішня реклама.
До стимулювання збуту видавництвом належать конкурси, призи, подарунки, знижки, участь
у ярмарках та виставках. Прямий маркетинг включає різноманітні заходи - презентації,
розсилку каталогів та прайс-аркушів. Заходами комерційної пропаганди є прес-релізи,
виступи працівників видавництва в ЗМІ, проведення та участь в семінарах, суспільних та
літературних заходах. Водночас поняття комунікації не обмежується цими засобами і
прийомами. Адже і зовнішнє оформлення товару, його ціна чи вид обкладинки, пакування
суттєво впливають на покупця. Для збільшення комунікаційного ефекту керівництво
видавництва старанно координує весь свій комплекс стимулювання.
Працівники видавництва не можуть повністю контролювати процес впливу продукції
на споживача. Однак надають інформацію про товар потенційним покупцям і посередникам,
щоб переконати їх у його перевагах, сформувати й активізувати попит, створити
психологічну підготовку до проведення майбутніх комерційних переговорів. Саме тому
реклама – це один із найголовніших компонентів комплексу комунікаційних засобів, це
спосіб видавництва привернути увагу до себе та свого дітища, наголосити на всіх перевагах
та приховати недоліки.
З іншого боку, через особливість своєї діяльності «Смолоскип» (є просвітницьким,
некомерційним видавництвом) користується рекламою, як засобом комунікації, дещо
обмежено. Більш широко застосовуються такі засоби комунікації,як стимулювання збуту, як
комерційна пропаганда та прямий маркетинг.
Метою стимулювання збуту є заохочення споживачів купувати даний товар.
Результатом його заходів для видавництва є висока, але короткочасна реакція сфери збуту.
Товар починають купувати швидше та інтенсивніше, але тільки до тих пір, поки
здійснюється стимулювання. Одним із прийомів стимулювання збуту є виставки та ярмарки,
де можна найбільш чітко простежити короткотривалий характер даного засобу.
Участь «Смолоскипа» у виставках та ярмарках дозволяє не лише стимулювати збут,
але й, у свою чергу, налагодити зв’язки між різними видавництвами, позмагатись з
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конкурентами за покупця, чітко визначити свою нішу на ринку, побачити новинки, що
допомагає скоординувати діяльність відповідно до сучасних тенденцій, а також
безпосередньо поспілкуватися із споживачами.
«Смолоскип» активно бере участь у кількох знакових, для українського видавничого
бізнесу, подіях. Це, по-перше, «Форум видавців у Львові» та «Міжнародний літературний
фестиваль», по-друге, це міжнародні книжкові виставки та ярмарки, які щорічно проходять у
Мистецькому Арсеналі, Українському домі та ін.. Варто зазначити, що участь у
літературному фестивалі є важливою частиною діяльності видавництва, адже воно
проводить щорічний літературний конкурс для молодих і амбітних українських
письменників. Переможці цього конкурсу мають можливість надрукувати свої перші твори
за рахунок видавництва. У свій час переможцями цього конкурсу були Сергій Жадан, Софія
Андрухович, Іван Андрусяк та ін..
Крім цього,стимулювання збуту передбачає широкий набір засобів просування –
купони, знижки, премії, кожен з яких має певні особливості:
 Вони привертають увагу покупців і постачають їм інформацію про товар, що сприяє
його придбанню.
 Дають змогу споживачу заощадити, що має в його очах додаткову цінність.
 Засоби стимулювання збуту спонукають і заохочують відповідь. У той час як реклама
закликає «Купуйте наш товар», стимулювання збуту наполягає: «Купуйте наш товар
зараз».
Таким чином, видавництво, користуючись просуванням товарів, очікує на швидку
відповідну реакцію від споживачів. Найчастіше його використовують для стимулювання
повільного збуту продукції. Проте ці засоби мають короткочасний дієвий характер, і тому
вони тільки є доповненням до реклам та реалізації. Використовувати їх для сформування
стійкої переваги товарів видавництва неможливо. Доцільно постійно формувати імідж
видавництва та рівень довіри споживачів за рахунок проведення цікавих заходів, таких, як
день народження книгарні підприємства,влаштовуючи вечірку чи так званий літературний
вечір, організації буккросінгу, що зміцнює його конкурентоздатність і підтримує постійний
інтерес до видавництва в умовах економічної нестабільності.
Комерційна пропаганда – безособове та неоплачуване спонсором стимулювання
збуту, шляхом позитивного представлення або поширення комерційно важливих відомостей
про товар в ЗМІ, створення позитивного корпоративного іміджу та усунення або
попередження небажаних чуток або дій [2,c.294]. До основних характеристик комерційної
пропаганди відноситься: широке охоплення аудиторії споживачів; правдивість;
різноманітність можливих форм; орієнтація на вирішення масштабних завдань і т. д.
У діяльності видавництва комерційна пропаганда відіграє специфічну, але важливу
роль у комплексі комунікаційних засобів. Вона створює суспільну думку про товар. У нас
час багато споживачів досить скептично відносяться до реклами, а деякі навіть агресивно,
тому комерційна пропаганда виступає в ролі «новин». Покупець має можливість скласти
свою думку про товар, враховуючи інформацію, яка була подана в пропаганді, і в
подальшому він вважає, що ставлення до товару є не нав’язаним, а його власним.
З іншого боку, комерційна пропаганда – це зв'язок із громадськістю. Видавництво
«Смолоскип» тісто співпрацює із своєю цільовою аудиторією.
Одним із завдань
видавництва є знаходження молодих талантів. У видавництві діє три проекти: літературний
конкурс видавництва «Смолоскип», кіноклуб «Смолоскип» та благодійний проект. Однією із
сторін діяльності видавництва є збір спогадів людей старого покоління. У видавництві
працює музей «Самвидаву», відвідати який може кожен бажаючий.
Видавництво часто організує автограф-сесії, презентації нових книжок та семінари з
молодими українськими письменниками-початківцями та досвідченими літераторами.
Іншим засобом комунікації видавництва є прямий маркетинг, який включає засоби
безпосереднього спілкування зі споживачем – індивідуальну розмову у вигляді телефонного
дзвінка чи зустрічі, реклами в Інтернеті, перегляду каталогу чи реклами на телебаченні, які
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дають можливість отримати швидку позитивну реакцію і зворотний ефект – придбання
книги чи відвідання книгарні видавництва або заходу, що ним проводиться.
Головна особливість прямого маркетингу – його індивідуальний характер, оскільки
звернення відбувається до конкретного споживача, що сприяє підбору індивідуального
спілкування з потенційним споживачем, і знайденню способу реалізації йому товару.
Видавництво «Смолоскип» активно користується даним методом комунікацій,
свідченням чого є наявність Інтернет-магазину «Буколики», де кожен бажаючий має
можливість придбати наявну у видавництві книжку. Важливою складовою прямого
маркетингу є каталоги продукції. Видавництво «Смолоскип» успішно співпрацює із багатьма
українськими видавництвами, тому поширення своїх каталогів є однією із важливих його
функцій. Каталог «Смолоскипа» є документом, що містить усі відомості про книжки, видані
у «Смолоскипі», – ціна видання, мова видання, стандарт видання, а також посилання на
анотацію, де споживач може знайти вичерпну інформацію про книгу, включаючи перегляд
обкладинки.
Проаналізувавши комплекс маркетингу, що використовує видавництво, можна
стверджувати, що споживач отримує велику кількість інформації,
яка не носить
суперечливий характер, його працівники можуть налагодити взаємну гармонію між всіма
складовими комплексу маркетингових комунікаційних засобів – рекламним гаслом, ціною,
веб-сторінкою в Інтернеті, оскільки керівники видавництва використовують концепцію
інтегрованих маркетингових комунікацій.
Видавництво координує роботу каналів комунікацій для формування чіткої,
послідової та переконливої уяви про підприємство, його книги та заходи, що проводяться.
Розробляє єдину стратегію комунікацій, що дозволяє видавництву динамічно розвивається.
Маркетингова комунікаційна політика визначається стратегією, яку обирає
видавництво для використання комплексу комунікаційних засобів. Основна відмінність
політики комерційного та просвітницького підприємства полягає не у використанні тих чи
інших заходів, а у результаті, який очікує підприємства, про що свідчить розподіл
комунікаційних засобів видавництва «Смолоскип» (рис.1):

Рис.2 Структура комунікаційних засобів

Ефективна діяльність видавництва має прямо пропорційну залежність від
використання ним комунікаційних засобів. Для досягнення найбільшого комунікаційного
ефекту підприємству необхідно застосовувати увесь комплекс маркетингових
комунікаційних засобів, а не тільки один з його елементів. Видавництво «Смолоскип» багато
уваги приділяє розвитку заходів комунікаційної політики, що стосуються безпосереднього,
цілеспрямованого зв’язку із споживачами: щорічно святкується день народження книгарні;
проводиться літературний конкурс, а також влаштовуються зустрічі із молодими
українськими письменниками. Подальший розвиток комунікацій видавництва уявляється
доцільним в напрямі розвитку рекламних засобів комунікацій, а саме реклами в соціальних
мережах, що не потребує додаткових грошових витрат зі сторони видавництва, а лише
затрат часу працівників, використання зовнішньої реклами, особливо реклами в метро,
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постійного нагадування про видавництво чи книгарню «Смолоскип» у ЗМІ. Перспективним
в майбутніх дослідженнях є вивчення ефективності комунікаційних засобів за допомогою
економіко-математичної моделі.
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THE APPLICATION OF THE PPRR MODEL FOR RAISING THE
INNOVATION LEVEL OF PREVENTIVE ANTI-CRISIS MANAGEMENT OF
THE ENTERPRISE
For implementing a quality crisis management framework in the enterprise PPRR-model is proposed. For the
early crisis identification and evaluation of the signal intensity of its beginning the main trends of the comprehensive
scanning of the enterprise business environment have been determined.
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In modern unstable economic, financial and political situation in Ukraine, preventive crisis
management is quite topical. A modern period of the domestic economic development is mainly
characterized by instability, high dynamics and variability of the economic environment. Under the
circumstances, most of the domestic enterprises refer their success mainly to their own activities,
but failures to external factors. This approach prevents from developing and implementing effective
conduct regulations in the market as well as forming an effective system of anti-crisis management.
This attitude of the company management does not let timely identify crisis phenomena, track their
progress at different stages of a crisis formation and development and impact their causes, as well
as create mechanisms for monitoring risk activities and learn the methods of crisis management and
how to exit the crisis (Z. Shershneva, 2004). In this case the enterprise ability to properly generate a
range of necessary strategic changes at all stages of its anti-crisis development guarantees its
survival and further success. This raises the importance of early diagnosis in providing detection
and preventive treatment of the crisis as any crisis has a wide range of signs and shades.
The issues of anti-crisis diagnostics of the enterprise are quite widely covered in the
scientific publications written by foreign and domestic authors. Thus, methodological approaches to
the diagnosis of the crisis of business entities in the crisis management framework are investigated
in the works of I. Buleev and N. Bryuhovetskaya, G. Gryaznovaya, A. Chernyavskiy, E. Korotkov,
G. Kurashevaya, L. Ligonenko, G. Shvudanenko, Z. Shershneva , A. Yankovskiy and many others.
However, the problem of searching innovative approaches to the prevention and timely threat
detection of a crisis has not lost its relevance. Yet, no methodical approach has been found so far to
meet the demands of practical applications. Most of the available anti-crisis diagnostics, offered by
the scientists, focus on certain parameters of financial and economic activities (mainly financial)
and are based on using only quantitative indicators. Practical experience of leading domestic and
foreign companies confirms that the external instability of the functioning environment of the
enterprises and high level of its aggressiveness requires a methodological approach used for
assessing the crisis threat in a comprehensive and objective way. This necessitates a reassessment of
the existing approaches to anti-crisis enterprise management in times of crisis and a focus on
developing innovative models of crisis management.
Modern approaches to enterprise anti-crisis management (L. Ligonenko, 2004) involve
overcoming the crisis and detecting its first signs, as well as anticipating the beginning of the crisis.
The earlier anti-crisis measures are developed and implemented, the higher their efficiency is and
the lower losses of the enterprise are.
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In practice, the formation of a crisis situation in the enterprise is effected by a whole range
of factors. Therefore, a comprehensive model of enterprise crisis management is required for
achieving an objective evaluation of the crisis threat and its prevention. Meanwhile, opportunities
for the application of methods for diagnosing crisis management in the theory and practice have not
been exhausted so far. Quite often, crisis management involves only determining and predicting the
insolvency based on financial performance analysis and accounting data, despite the fact that the
crisis is a multidimensional phenomenon and its causes and first signs can occur in all spheres of
functioning of the enterprise.
A theoretical study showed that most of the existing tools and technologies of anti-crisis
management provide signal detecting required for the adoption and implementation of preventive
anti-crisis measures. They either detect the current pre-crisis processes or take into account only
specific aspects of enterprise development. Thus, in the economic literature (V. Dorofeev, 2006;
K.Baldin, 2005), depending on the crisis phase there are a priori two types of crisis management:
prevention (when the growth of the business entity is steady) and reaction (when the growth of the
business entity is unsteady, during the crisis and bankruptcy procedure or in the post-crisis period).
We suppose that in times of cyclical instability in Ukrainian economy and politics, domestic
enterprises need to focus on preventive anti-crisis management. For this purpose, it is strongly
recommended to apply the PPRR risk management model proposed by the leading Australian
emergency management agencies. The PPRR model contains four components (Fig. 1).

Fig.1. The PPRR risk management model

The key components of the PPRR model enable to promptly take and implement
management decisions as well as effectively to prevent the possible beginning of the crisis in the
enterprise.
The benefit of applying this model in anti-crisis strategy formation is that it helps in
anticipating possible direct effects to business.
According to this model, in the first stage, the enterprise should take steps to reduce the risk
of a crisis event occurring or minimize its adverse effects. The second phase involves carrying out
preventive actions. Preparing for a crisis situation means including the element "preparedness"
which identifies and defines the priority measures to eliminate any malfunctions during the crisis.
At the stage of "response" supervision is undertaken. This stage contains the element
"answers" and determines direct management response to a specific crisis event with a view to
deterring, controlling and minimizing its negative effects.
The last phase of enterprise crisis management is characterized by recovery (depending on
the severity of the crisis) which describes a sequence of actions and aims at minimizing the
violations of anti-crisis stability of the enterprise and its restoration.
One of the main tasks of anti-crisis management in times of crisis transformations is ensure
effective management in the enterprise in crucial moments as well as solve the question of how to
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avoid negative effects of a crisis situation, to prevent it from occurring and treat it. This is because
in the world of business any entity daily faces with different problems, but not every problem
becomes a crisis. Anti-crisis actions should aim at creating the conditions for preventing current
situations from becoming crises. Preventing the enterprise crisis from occurring requires its earlier
identification in order to effectively respond to negative trends when the enterprise is still under
control. In this context, the early detection of the crisis is a case of particular urgency.
One of the approaches for the early detection of crises is a "scanning method" (continuous
ordered, feature-based scanning of the environment or object) proposed by G. Kurosheva
(G.Kurosheva, 2000). According to this method, a diagnostic object is considered to be a signal of a
possible crisis - the initial economic phenomenon. The first signal indicates changes in the
enterprise’s behavior. The next step includes a quantitative evaluation of the intensity of the signals
and enables to measure it on the basis of available information as well as select a real signal out of
"background noise".
"Scanning" must be performed in the following way:
 making a list of a company’s external and internal environmental parameters;
 quantitative and qualitative evaluation of external signals as to dynamics of economic,
technological, environmental as well as demographic and legal situation in the national economy;
 quantitative and qualitative evaluation of internal signals as to dynamics of the strategic
potential as well as evaluation of their impact on the competitive status of the company;
 defining the frequency of monitoring a company’s external and internal environmental
parameters;
 analyzing the possible consequences of the crisis identified during the monitoring
process;
 defining "control points" in economic chains;
 conducting a comprehensive diagnosis of anti-crisis management;
 evaluating analysis results with a view to their impact on the ability to perform the initial
mission of the enterprise;
The advantage of this technique is that it allows you to detect crises at the earliest stages.
The crisis situation is a turning point in the functioning of any business entity. Early
diagnostics of the crisis phenomena is the key principle of anti-crisis management. To prevent a
crisis situation from occurring in the company you need an efficient innovation system of crisis
prevention management. The application of the PPRR model of enterprise crisis management helps
you to timely detect a crisis situation and anticipate possible direct impacts to your business. Early
diagnostics of the crisis situation of the company helps in avoiding bankruptcy and is important for
the effective company operation and preserving competitiveness in the consumer market.
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DEVELOPMENT OF HUMAN RESOURCES THROUGH LIFELONG
LEARNING
One of the challenges facing the management of 21 century is the new understanding of human resources in
the enterprises as a human capital. Every person needs at a good income, a good health and education. These three
indicators are interdependent. The income is considered to be the leading one, but it is obvious that the income is not
enough to achieve sustainable and harmonious development of a person. Human development also depends on the level
of education and the possibility of keeping a long and healthy life.
Key words: personality, demand, activity, action

Introduction
Future development in Europe in the light of economic growth requires the development and
improvement of knowledge and skills to a new level. Human resources skills become a commodity
which price will grow increasingly. The modern economy is based increasingly on the development
of high technology and this necessitates workforce with relevant skills and knowledge. In this sense,
investment in human resources are the most prosperous investments [1].
Development of human capital depends on many factors. The most important are: access to
education and professional training and its quality, employment opportunities and career
development, effective health system, respect for cultural rights and pluralism. These factors
influence the social and professional development of the individual, its cultural identity, health
status and physical condition, personal value orientation and characteristics of social security that
affect aggregate on the economic prosperity of society as a whole.
The main objective in the development of human resources is to provide a higher quality of
working life and enough income for a gradually improving standard of living
Training and development include multilateral objectives and content. Training is an activity
aimed to improve the performance of the employee at the working place. It includes the acquisition
of technical skills, communication skills with people and place both for managerial and non
managerial work force.
The development consists of two major components. First type is development of the
management, which deals with the question "What type of managers and specialists will be
necessary to the organization in the future, so the organization to be able to achieve its objectives in
a changing environment." The development of the management in this aspect is dealing with issues
of age, qualities and skills of the managers and the ones necessary in future, the structure of the
organization and the types of managers. Management development in this plan is primarily directed
outward to the external environment - it is strongly oriented to strategic issues.
The second type of development is internally. The aim is to improve the quality and the
potential of each manager, in order to ensure their bigger contribution to the organization.
Analysis of the problem
Education often is used in parallel with the term human resources development. Dividing
line between education and development is difficult to be detected, as the relationship between them
is extremely strong. On this occasion, some authors [2] use both terms in parallel, which is quite
convincing at the background of contemporary changes in the organizations and the work in them.
There are diverse sources of programs for training in the organization. Programs
implemented in the organization (internal programs) usually involve activities connected with or
without interruption of production process. The training without stopping the work process consists
of specially designed programs which allow education at the work place. An example for such
program is working under the direction of master (apprenticeship). The training with stopping the
work process is oriented toward training in classrooms with the support of teaching team.
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The programs for training and development can take place outside the organization too.
These activities usually consist of sending the employee to participate in programs and courses
organized by some associations or universities. External training is normally used for the
acquisition of knowledge in some areas which are unknown to the organization.
Internal training is cheaper and takes less time to train. External training introduces
participants to the theory and practice in areas unknown to the organization that enriches
knowledge. The managers must analyze the situation and people and to choose the most appropriate
method.
To simplify the presentation of the methods will considered from point of view of quality
and development.
*Technical skills for development of technical skills are mainly used three methods: job
rotation, mentoring and training
*Human values the importance of human values explains their inclusion in many training
programs for development. It is very difficult to describe the methods used to it in actual practice.
These include games of roles and evaluation of behavior and its modeling.
*Conceptual and diagnostic skills development of conceptual and diagnostic skills with
training programs is comparatively difficult. These skills are achieved mainly by the accumulation
of experience. However, there are some methods that can facilitate the finding and development of
these important skills.
Programs for systematic training and development motivate by enabling people to amplify
their skills and reach positions with bigger responsibility.
The following important issues can be explained to increase the motivation for improving
the qualification and retraining of the employees in a company: [3]
First: Existence of well-organized system for continuous improvement of qualification of
employees in company, based on some basic principles corresponds with the expectations of
employees to satisfy their essential needs through labour.
Second, Training of employees to become a priority in the development of the company thus
to provide to people chances and opportunities, to overcome the monotony of work process,
boredom and tedium in the previous routine activities, taking (through training) new challenges in
work process.
Third, the system of personnel training stimulates so-called internal motivation of its
members in terms of increasing their activity and initiative, generation of ideas, approval of creative
elements in the activity.
Fourth, the fact that the company invests in training of employees, make them part of the
company and make them loyal to the company.
Fifth, human potential is inexhaustible. Knowledge and skills of experienced workers,
professionals, managers, should be transmitted and absorbed by other staff members. This is part of
the mission, namely to create followers.
Sixth, company policy that creates conditions to support the process of improving the
qualifications of personnel does not remain unrewarded.
It is already clear for many employees that the dynamics of the workplace has changed
dramatically nowadays. Many employees believed in the past that qualifications, skills and
experience which they contributed to the organizations will be useful for themselves for many years
to come. But their experience shows them otherwise.
The fast pace of technological and entrepreneurial change has led that many skills
considered important in the past, quickly experienced their peak in demand and became
anachronism. The continuous development of skills and training and lifelong learning are at the
forefront today. While their supply should be a joint responsibility of governments and employers,
from individuals depends to grasp every opportunity that is available for training, further training or
retraining. The employees will help themselves and the community as a whole, if they remain active
in the labor market and they are ready to work - whether full or part-time employment.
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Various trends are already leading to a shortage of employees in different parts of the world.
Outward migration prevents countries to have the necessary human resources to support its
development and to invest in future opportunities. Many students leave also to study abroad and do
not return, which lead to further reduction of the number of the employees.
UNESCO supports a humanist vision for lifelong learning. Lifelong learning is directed
toward full development of the personality and consequently the aim of lifelong learning is to give
people the right to exercise democratic control over economic, scientific and technological
development.
According to the OECD (Organisation for Economic Co-operation and Development),
lifelong learning has four main features: [4]
• First, it provides a systematic view of life regarding the demand and supply for training
opportunities as part of a system that covers the entire life cycle and includes all forms of formal
and informal learning.
• Second, it highlights the central role of the trainee and the need for initiatives that will take
care for various needs of the trainee. This shows that the attention is diverted from the side of the
supply training to the demand.
Third, it highlights on motivation to learn and pay attention to self - training and selfaligning life.
• Fourth, any educational policy must be based on a number of objectives which include
economic, social or cultural performance, personal development.
• The achievement of these results may change the priorities of the person during his life
cycle, which means that to achieve each objective is necessary to develop relevant approaches.
Lifelong learning is defined as purposeful learning activity "from cradle to grave", which
serves as a continuous improvement of knowledge, skills and competence. [5] There are six key
messages set in The Memorandum of the European Commission for Education:
New basic skills for all Skills to work with information and communication technologies,
language skills, technological culture, entrepreneurship and social skills such as confidence, selfguidance and risk-taking.
Investing in human resources Investing in human resources implies the share of GDP for
investment in human resources development to grow by 50% by 2020; reducing the number of
people at age between 18 to 24 years with only lower secondary education. Access to forms of
lifelong learning for all people; proper use of European Social Fund for invest in the structure of
continuous education; encouraging people to participate in the financing of their own education
through special deposits, donations and grants from public and private sources fund; preparation of
company schemes providing workers' time or money to support the education of their choice.
Innovation in teaching and learning process European Education Commission emphasize
on the need that the education systems must adapt to the way of lifestyle and learning of people
today, the education systems to be oriented to the consumers, to enable transition between different
levels and sectors in these systems; to use a wide range of educational forms and great potential of
opportunities; improve the quality and content of methods for teaching and learning; to implement
reforms in education and practical training of teachers.
Assessment of the training United Europe can be seen as an open labour market and
citizens' right of free movement with aim to live, train, qualify and work in all countries member of
European Union. This requires knowledge, skills and qualifications that are understandable and
valid anywhere in the European Union.
Guidance and information The need for continuous professional development in order to
get on the European labour market imposes the need for information and advice on what to do in the
next stages of our lives. Assess the opportunities and make decisions is associated with finding the
necessary accurate information and turning the guidance and consultancy activity in a service,
which provide easy access to information regarding opportunities for education and training all
throughout Europe and lifelong.
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Get education close to home Most people get their education at local level. This requires
the mobilization of local and regional authorities, which provide access to continuing education in
support of continuing education. Diverse and affordable educational opportunities locally give
people a chance to study without leaving their homeland in the familiar atmosphere of the region
and its community. Training close to home can be achieved through local learning centers, non
government organizations, training at work place and education through Internet.
Conclusion
The need for education is constantly growing at present. The idea of lifelong learning is one
of the keys toward the 21st century. The concept is an expression of the four main goals - to learn to
acquire knowledge, to learn to act, to learn to live with others, to learn about life. Education should
help people to understand better themselves and others through a better understanding of the world
around them. The acquisition of knowledge is a way of perceiving the global events and turning
every person into a citizen of this world. Everyone must learn to lifelong learning, to multiply the
knowledge, to develop their skills and qualifications and to adapt to a changeable world.
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CТРАТЕГІЧНІ АСПЕКТИ УПРАВЛІННЯ РОЗВИТКОМ АГРАРНОГО СЕКТОРА
ЕКОНОМІКИ УКРАЇНИ
Significance of improvement of governance of agriculture sector of Ukraine on the base of more active use of
strategic approach is underscored. This connected with formation of domestic model and scenarios of the industry
development. This can be accomplished more effectively by the formation of civil society and the respectively threesector model of the economy with specification of the role of the sectors in ensuring development.
Key words: agriculture sector, governance of development, strategic approach, model of development,
scenarios of development, civil society.
Підкреслюється важливість удосконалення управління аграрним сектором України на основі більш
активного запровадження стратегічного підходу, що пов’язано із формуванням вітчизняної моделі та
сценаріїв галузевого розвитку. Більш ефективно це можна здійснити шляхом формуванням громадянського
суспільства та відповідної йому трисекторної моделі економіки із конкретизацією ролі кожного із секторів в
забезпеченні розвитку.
Ключові слова: аграрний сектор економіки, управління розвитком, стратегічний підхід, модель
розвитку, сценарії розвитку, громадянське суспільство.
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Для України важливого значення набуває визначення власної моделі розвитку й
відповідної їй моделі управління. Оскільки людство не винайшло універсальної моделі
держави та ринку, пошук власної моделі розвитку має базуватися на врахуванні реалій та
особливостей сучасного економічного світу. Так, В.М. Геєць обґрунтовує наявність
щонайменше трьох моделей подальшого розвитку: «найбагатших країн «сімки»,
процвітаючих країн-супутників (Австрія, Швеція...ряд країн Східної та Південно-Східної
Азії ...) ... інших країн, які обмежено розвивають виробництва, насамперед необхідні для
задоволення потреб країн «сімки» [1, с. 90].
В поточних умовах нівелювання економічних кордонів між різними країнами,
внаслідок посилення процесів глобалізації, ускладнюється роль держави. В доповнення до
виконання ролі суб’єкта економічної діяльності у сфері громадського сектора, держава стає
інститутом управління суспільним розвитком через відпрацювання порядку регулювання
ринкових процесів (рівнів цін, обсягів товарів тощо) та застосування адміністративних
методів (контроль, нагляд та ін.). Це зумовлює зміну вимог до змісту і якості управлінської
діяльності та до ролі інституту управління в суспільному житті країни.
Необхідне трансформування управління в систему, яка б забезпечувала динамічну
гнучкість щодо досягнення цілей розвитку економіки та суспільства, що можливо за
рахунок опанування стратегічного підходу в управлінні. Визначальним при цьому є
визначення головної місії та цілей організацій на різних рівнях управління, їх узгодження
між собою за сукупністю інструментів. В свою чергу в процесі їх досягнення важливим є
обґрунтування декількох сценаріїв розвитку організацій різних рівнів залежно від зміни
впливу факторів навколишнього середовища.
Теоретичні та практичні аспекти стратегічного управління висвітлені в працях
багатьох вчених, зокрема, І. Ансоффа [2], М. Мескона [3], А.Дж. Стрікленда і А.А. Томпсона
[4], Р.А. Фатхутдинова [5] та ін. Однак, в Україні практика стратегічного управління досі не
набула поширення. Питання запровадження стратегічного менеджменту та формування
системи управління «на упередження» небезпек заслуговують більшої уваги.
Обґрунтування засад стратегічного управління повинно враховувати стратегічні
пріоритети галузевого і територіального розвитку країн світу. Так, основними напрямами
агропродовольчої політики США визначено «розширення зовнішньої торгівлі; підтримка
сільськогосподарського виробництва; постачання інформації та статистичних даних;
розвиток інфраструктури; охорона навколишнього середовища; розвиток сільських
територій; політика здорового харчування; політика інтеграції» [6]. В Канаді основними
принципами аграрної політики є: «1) створення умов, що забезпечують доходність
первинного сільськогосподарського виробництва; 2) захист інтересів виробників; 3)
наповнення внутрішнього ринку продовольством; 4) отримання максимальної користі від
реалізації продукції на зовнішніх ринках» [7, с. 42].
Складниками обґрунтування теоретичних засад стратегічного управління розвитком
сільського господарства й сільських територій є предметна компонента спрямованості
управління та часовий інтервал досягнення предметно означених його цілей. Уточнення
предметної компоненти реформування управління в Україні пов’язане з вибором концепції
реформування, реалізація якої сприятиме вдосконаленню механізмів конкурентного ринку та
забезпеченню суспільного добробуту населення шляхом формування власної трисекторної
моделі розвитку.
В поточних обставинах виправданий перехід до моделі з активною регулюючою
роллю держави щодо розвитку суспільних процесів. В контексті зазначеного доцільне
надання реальної можливості всім конструктивним силам суспільства щодо розв’язання
важливих соціально-економічних і політичних проблем. Передусім це пов’язано зі
становленням інститутів громадянського суспільства та місцевого самоврядування, розвиток
яких сприяє розв’язанню творчої ініціативи широких верств населення, захисту прав та
контролю над бюрократичним апаратом.
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В.М. Геєць обґрунтовує парадигму стратегії довгострокового розвитку таким чином:
«... у довгостроковому відношенні, згідно з новою парадигмою подальший розвиток
економіки має відбуватися на інноваційній основі за умов ... модернізації, насамперед
суспільного життя» [8, с. 74].
«Суть сучасної соціально-економічної стратегії і концептуальна основа реформування
української економіки полягає в просуванні до постіндустріального соціалізованого
суспільства з високими характеристиками якості життя населення, формуванням нового
технологічного укладу і соціально орієнтованої ринкової економіки за умови провідної ролі
держави в її трансформації та регулюванні. Чинники такої стратегії: гуманізація економіки;
демократизація господарського життя; екологізація економічного розвитку; формування та
розширення соціальної бази реформ; розробка та реалізація довгострокових пріоритетів;
освоєння інноваційної моделі розвитку» [1, с. 95].
Місія
організації

Корегування
стратегії

Оцінка та аналіз
зовнішнього
середовища

Цілі
організації

Оцінка
стратегії

Реалізація
стратегії

Вибір
стратегії

Управлінське
обстеження сильних
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Аналіз стратегічних
альтернатив

Рис. 5. Процес стратегічного управління
Джерело: Опрацьовано на основі [3, с. 258]

«Стратегія становить собою детальний всебічний комплексний план, призначений для
того, щоб забезпечити втілення місії організації та досягнення її цілей» [3, с. 257]. Іншими
словами – це програма дій, розроблена вищим керівництвом для ефективного
функціонування. Вона визначає основні цілі та шляхи їх досягнення таким чином, щоб
організація отримувала єдиний вектор руху. Впровадження системи стратегічного
управління забезпечує перспективність та успішне вирішення питань розвитку бізнесу,
підвищення його конкурентоздатності й ринкової привабливості. Узагальнено
структурований порядок реалізації стратегічного управління представлено на рис. 1.
Узагальнення управлінського досвіду свідчить про застосування стратегічного
підходу в управлінні у другій половині XX ст. Одним з перших прикладів використання
наукової платформи у розв’язанні проблем зі стратегічним підходом продемонструвала
команда 32-го Президента США Ф.Д. Рузвельта в процесі обґрунтування та реалізації
програми антикризових реформ «новий курс», що стало продовженням його губернаторської
доктрини «відповідальності держави за долі своїх громадян» [9]. Суттю програми дій
Президента Ф.Д. Рузвельта та його економічних радників під час «великої депресії» 30-х
років було запровадження механізмів державного антикризового регулювання. До складу
його економічної програми входили професори А. Берле, Г. Минз, Р. Моли, Р. Тагуел,
Ф. Франкфуртер та ін.
Компонентою програми були механізми формування системи стратегічного та
поточного державного планування. Організаційним складником цієї системи стало створення
відповідних федеральних національних організаційних структур з планування:
Національного бюро планування, Адміністрації національного відновлення, Національного
бюро ресурсів тощо. Позиція професора Р. Тагуела за логікою запровадження наукового
управління базувалася на необхідності розширення сфери планування від
внутрішньофірмового рівня до рівня галузей та економіки загалом. Наукова команда
Президента Ф.Д Рузвельта окреслила горизонт довгострокового планування періодом у 5–10
років й реалізувала поступ щодо поєднання створюваної системи федерального планування з
плануванням на рівні штатів і міст з охопленням внутрішньофірмового планування.
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При виборі й уточненні концептуальної платформи реформування системи управління
розвитком аграрного сектора та сільських територій України слід враховувати, що
антикризова програма була сформована на основі використання положень кейнсіанської
теорії. Застосування в практичному державному управлінні мультиплікатора (розрахованого
співробітником уряду США Е. Хансеном) довело ефективність державних інвестицій як
антикризового інструменту, що забезпечило багаторазовий приріст зайнятості та доходів.
Водночас із запровадженням державного планування новаторськими на той час були також
кроки щодо формування громадянського суспільства із залученням асоціацій підприємців до
процесів планування та управління провідних галузей промисловості на основі механізмів
партнерства уряду і бізнесу.
При розгляді складових опанування стратегічного підходу важливим також є
вивчення спрямованості управління. Одним з варіантів вивчення даної проблеми є розгляд
можливостей забезпечення системою управління належного суспільного добробуту через
встановлення стану рівноваги на ринках та в суспільстві. Це досягається через врахування
впливу зовнішніх ефектів на економічні та соціальні процеси у суспільстві.
Загальноприйнятим є трактування зовнішніх ефектів як витрат та вигод, що не відображені в
системі цін. У зв’язку з цим, в контексті розкриття розв’язання проблеми суспільного
добробуту, доцільним є структурування даної проблематики на три складові: зовнішні
ефекти, розміщення ресурсів, стан суспільного добробуту (або ефективність розміщення
ресурсів).
Таким чином важливим є вдосконалення управління аграрним сектором України на
основі більш активного запровадження стратегічного підходу. Базовим в цьому відношенні є
визначення із моделлю та сценаріями галузевого розвитку, що реалізуються залежно від
впливу факторів навколишнього середовища. Важливим в цьому відношенні є залучення всіх
верств населення до виокремлення потреб та визначення напрямів їх вирішення, що
пов’язано із формуванням громадянського суспільства та відповідної йому трисекторної
моделі економіки із конкретизацією ролі кожного із секторів в забезпеченні розвитку.
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DETERMINATION OF ORDER PARAMETERS OF THE SYSTEM OF
ORGANIZATIONAL KNOWLEDGE BY EXPERT SURVEY METHOD
The article deals with the problem of identification of the main factors influencing on the development of the
systems of organizational knowledge of industrial business entities. Four key factors were singled out: education and
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vocational training of employees; information and communication technologies; innovations, research and
development; corporate culture. Their characteristics as order parameters of the system have been substantiated.
Keywords: system of organizational knowledge, order parameters, industrial business entities.

Ukraine's transition to the knowledge economy model, adopted as a landmark of
development in many countries, can be accelerated through the formation of organizational
knowledge systems within modern industrial business entities (IBE). An important role in
improving the processes of creation, exchange, storage, dissemination and application of knowledge
in organizations can play a search of factors that influence on these processes.
Considering the factors of influence on the development of SOK it is advisable to
distinguish those of them that play the role of order parameters. According to the theory of
economic synergy under system order parameters we understand such slow variables that
determine the behavior of the whole system. Analysis of publications devoted to the issues of
determination of order parameters of various systems showed that this issue is rather topical and
insufficiently solved to date. Thus, for example, there is a fairly widespread view that the search for
solutions to this problem “greatly simplifies the system and gives hope for the possibility of
modeling complex systems that depend on a large number of parameters. However, in practice the
task of selection of order parameters is still a very difficult one and such that is solved only for a
small number of tasks” [1, p.17].
The purpose of the study is to identify the most significant factors of influence on the
development of the system of organizational knowledge (SOK) based on expert survey and
substantiation of opportunity to interpret these factors as order parameters of the system. This will
make it possible to identify the main directions of activities as to the development of the SOK.
The importance of the selection of order parameters of the SOK is explained by their leading
role in the process of information compression in the construction of models of development,
because regardless of the number of elements of the system (even in cases when there are a lot of
them, which is typical for socio-economic systems), the number of order parameters is little. By
selection of the order parameters of the SOK the author understands the selection of such variables
which subjugate all elements of the system during its development. Substantiation of order
parameters of the SOK requires consideration of their basic characteristics. The analysis of
scientific papers, made by the author, allowed to distinguish the following characteristics by which
those or other factors may be related to the category of order parameters: slow changing of order
parameter values in time; subordination of all system elements to the order parameters; emergence
as a result of collective interaction of system elements, that stipulates the collective nature of order
parameters; availability of circular-causal link between elements of the system and order
parameters that stipulates not only direct impact of order parameters on behavior of system
elements but also the reverse impact of system elements on order parameters [1-4].
Compliance of those or other variables that determine the development of SOK with the
given above characteristics will give grounds to relate these variables to the category of order
parameters. Thus, first of all it is necessary to identify the key variables (factors) that define the
development of SOK of IBEs. To do this, it is advisable to consider the scientific literature on
research influence of factors on the development of organizational knowledge. The analysis of
works of scientists [5-16] allowed to build a summarised list of factors influencing on the
development of organizational knowledge. However, the obtained list of factors is very wide. In
order to reduce the resulting list of factors and isolate those among them that are most relevant to
SOK in industry the expert survey method has been used. Conducting surveys envisaged the
expression of expert opinion on the significance of influence of factors on the development of
organizational knowledge and its integration into a single system within the IBE. Substantiation of
the number of expert group and determination of the experts competence was based on conducting
of self-assessment of potential experts who were employees of the Ukrainian IBEs and were
connected with the exchange and distribution of knowledge within the organization.
There were 15 people selected for the self-assessment. Potential experts held positions of
middle and senior managers, namely Deputy Director, Head of Personnel Department, Deputy of
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the Head of Personnel Department, Head of Information Department (or IT-director), Head of
Marketing Department, Head of Logistics, Deputy Head of Planning and Economic Department,
etc. Based on the results of quantitative assessment of competency of chosen for the survey
potential experts it was determined that the minimum admissible size of the panel should be of 6
people and the maximum - 16 people. Three experts were excluded with the account of the results
of self-assessment of competence of experts from participation in the survey. Thus, the number of
experts who answered the questions was 12 persons. This number of experts is within the
recommended limits. The questionnaire proposed by experts contained a generalized list of factors
and two questions: the degree of influence of the given factors on development of organizational
knowledge; the degree of influence of the given factors on the integration of organizational
knowledge into a single system.
Processing of responses provided by the experts included the distribution of influence forces
of all the above factors, taken as 100%, between the factors. Thus, the factors that, according to
experts, make the greatest impact, have higher percentage.
Table 1
Summarized results of the survey

№
1
2

3
4

5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15

Factors
Education, vocational education and training
Information and communication technologies (ICT) (including
information technology infrastructure, communication systems,
Internet access, convenience of use of information technologies,
databases and access to them, information searching systems,
transparency and flexibility of the channels of knowledge distribution,
clear architecture, availability of knowledge repositories)
Availability of knowledge management strategy
The corporate culture focused on knowledge (including teamwork,
attracting workers to share knowledge, creation of communities of
professionals and social networks, leadership in knowledge
management)
Brand and company reputation, marketing research, advertising
Research and development, innovations (including innovative
property, patents, licenses, transfer of technology and know-how)
Costs of production and operations, quality of goods and services
Measuring of efficiency, productivity and results of knowledge
management
Mesofactors of environment / market (availability of markets, company
location, competitive advantages, market positioning, strategic
alliances with business partners, benchmarking)
Legal macrofactors of environment
Economic macrofactors of environment
Political macrofactors of environment
Social macrofactors of environment
Technological macrofactors of environment
The overall impact of factors
*At the level of p<0, 05

Assessment of the factor impact degree
on:
integration of
development of
organizational
organizational
knowledge into
knowledge (%)
single system (%)
24,92±2,50*
16,83±1,03*

24,08±3,15*

24,50±3,55*

5,08±0,51*

5,25±1,06*

10,42±3,75*

33,67±2,39*

0,33±0,49*

0,50±0,80*

24,00±1,95*

14,00±3,19*

0,33±0,49*

0,42±0,66*

2,08±0,51*

1,00±0,74*

0,50±0,52*

0,50±0,7*

0,83±0,58*
2,67±0,78*
0,92±0,67*
0,83±0,58*
3,00±0,60*
100

0,33±0,49*
0,33±0,49*
0,33±0,49*
0,42±0,51*
1,92±0,99*
100

Those factors with less influence received lower percentage. Summarised results of the
survey are presented in Table 1. This table also contains a list of factors which impact strength was
determined by experts and statistical evaluation of the obtained results. Before making conclusions
derived from the generalized survey results, it is necessary to conduct the evaluation of consistency
of expert opinion. Estimated concordance coefficients for expert assessments on the first and second
question are equal respectively to: 0.94 (at the level of statistical significance of p<0.0001) and 0.85
(at the level of statistical significance of p <0.0001). Thus, we can conclude that there is a
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consistency of expert opinion is not accidental, which means the possibility of choosing the most
important factors influencing on the development of organizational knowledge and their integration
into a single system.Among the factors, that were evaluated by experts as having the greatest
influence on the development of organizational knowledge and its integration into the single
system, the following were singled out: education, vocational training of workers (24,92±2,50 %
and 16,83±1,03 %); ICT (24,08±3,15 % and 24,50±3,55 %); research and development, innovations
(24,00±1,95 % and 14,00±3,19 %); corporate culture focused on knowledge (10,42±3,75 % and
33,67±2,39 %). The combined effect of these factors on the development of organizational
knowledge was 83, 42%, and their integration into the system – 89 % respectively.
After singling out the four main factors influencing on the development of organizational
knowledge and their integration into the system, it is appropriate to consider the interpretation of
these factors as order parameters for the SOK. For this purpose it is necessary to determine whether
these characteristics of the order parameters of the system mentioned above are inherent to these
factors. Let us consider each factor separately:
1. Education and vocational training of employees. Changes in vocational education of
employees always take a certain period of time, as they require obtaining of new knowledge, formal
certificates of education and transformation of professional experience. So, we can say that changes
in vocational education are slow. The knowledge held by employees and personified bearers of this
knowledge are influenced by education and vocational training of employees, that is why other
elements of the system are subordinated to this factor. Vocational education and training can take
place only through the generalization of existing collective experience and achievements in any
field of activity by the system of vocational education. Vocational education and training define a
set of organizational knowledge that will be involved in business processes. At the same time, the
flow of new knowledge imposes certain requirements for the vocational education. This situation
makes the presence of circular-causal link between vocational education and training and the SOK
elements.
2. ICT. Establishment of effective channels of information transmission using ICT requires
long preparation period, so the change of already established information channels is going slow.
Information and communication networks can be considered as “major ways” of the movement of
organizational knowledge, that’s why ICT subordinate other elements of SOK. Filling the database
using ICT and operation of information networks is carried out through the collective efforts of
employees. On the one hand, storage, dissemination and exchange of organizational knowledge is
stipulated by the operation of ICT. On the other hand, the effectiveness of ICT is defined by
organizational meta-knowledge (knowledge of where within the enterprise employees can get the
information). Consequently, there is circular-causal link between ICT and SOK elements.
3. Innovations, research and development. Getting results from research and development of
innovative products takes a long time, which can be measured in years, so this factor operates
slowly. The results of research and development and also directions of innovation activity
subordinate future directions of development of the SOK, natural selection of useful knowledge for
the economic entity, formation of key organizational knowledge as the basis for key organizational
competencies. Innovative research and development is usually performed by the team of researchers
and is the result of collective work of many people. On the one hand, innovative research and
development are possible only by transforming existing organizational knowledge. On the other
hand, the implementation of circular-causal link is realized by formation of new organizational
knowledge on the basis of research and development.
4. Corporate culture focused on knowledge. Formation models and standards of conduct,
rules of transmission and distribution of knowledge in the organization is slow. The formed models
of interaction in the work team are practically impossible to change quickly. Corporate culture has
a key role in uniting of all organizational knowledge into a single system, so this factor can
somehow subordinate its other elements. Corporate culture is by definition a collective
phenomenon and can not exist alone outside a certain team. The elements of corporate culture play
a key role in the creation of collective organizational knowledge. At the same time, collective
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organisational knowledge is the basis for the formation of many elements of corporate culture. So,
corporate culture and collective organizational knowledge have close circular-causal link.
The given above substantiation of the presence of the mentioned characteristics in the
selected factors gives grounds to consider them as order parameters of SOK. The scientific novelty
of the research is identification of the main factors influencing on the development of the SOK of
IBEs on the basis of the expert survey and substantiation of the main characteristics of these factors
as order parameters of the given system.
Thus, the main conclusion of the study is that the development of the SOK of IBEs is mostly
influenced by education and vocational training of employees, ICT, innovations, research and
development and corporate culture as well. These factors play a role of order parameters for SOK
because they are slowly changing their meaning, have a collective origin, subordinate other
elements of the SOK and also have circular-causal links with these elements.
Further research can be devoted to the identification of specific arrangements to promote the
regulation of the force of influence of selected factors with the purpose of development of SOK of
IBEs.
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В статті досліджено негативні наслідки міграційних процесів в країні, доведено, що ефективна
міграційна політика є важливим чинником соціально-економічного розвитку країни. Відповідно до цього,
автором запропоновано напрями комплексного управління міграційними процесами.
Ключові слова; міграція, міграційна політика, соціально-економічний розвиток, облік міграції, трудова
еміграція, демографічна ситуація, якість життя.

Соціально-економічний розвиток суспільства повинен формуватися не тільки за
рахунок зростання матеріального багатства, а і передбачати створення достатніх умов для
розвитку людського капіталу, бо саме він складає основу національного багатства
розвинених країн і створює передумови для економічного зростання. В цьому контексті
необхідність адекватної міграційної політики в державі обумовлена, з одного боку, потребою
мінімізації викликаних міграцією ризиків, а, з іншого – потребою використання позитивного
потенціалу міграційних процесів. Також слід зазначити, що спроможність уряду регулювати
міграційні потоки належним чином є передумовою успішного міжнародного
співробітництва, за відсутності якого управління міграційними процесами неможливе.
Збільшення значущості міжнародної трудової міграції для України, а також ряд проблем у
цій сфері визначають необхідність постійного оновлення Законів, а також нормативноправових актів щодо регулювання міграційних процесів.
При оцінці зовнішнього міграції існують певні труднощі, які, в першу чергу,
обумовлені різнорідністю джерел даних і неузгодженістю систем обліку корінного і
іноземного населення різних країн. Так, в Ірландії, Португалії і багатьох інших країнах на
відміну від Данії, Німеччини, Бельгії, Швеції, Японії відсутні спеціальні регістри населення,
що дозволяють вести досить суворий облік як природного, так і міграційного руху
населення.
При цьому в різних країнах мають місце і різні підходи до обліку міграції, по
відношенню до іноземного населенню та іноземній робочій силі, якою займаються різні
державні структури.
На прикладі Великобританії, Франції та Німеччини можемо спостерігати зміни в
законодавстві, що мають призвести до зменшення можливості імміграції, а особливо осіб
низької кваліфікації. Так, проекти директив (продемонстровані через Європейську Комісію)
віддають перевагу стимуляції імміграції висококваліфікованих трудових кадрів, які без
жодних проблем могли б легко адаптуватися в суспільствах приймаючих держав [1].
З досвіду європейських держав у сфері управління зовнішньою міграцією населення
заслуговує уваги досвід Швеції. Вона проводить послідовну політику інтеграції іноземців,
яка може служити зразком при реалізації міграційної політики в Європі.
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У 1967 році в країні були введені нові імміграційні правила, згідно з якими всі
іноземні громадяни (крім громадян скандинавських держав), зобов'язані отримати дозвіл на
проживання і роботу до в'їзду в країну. Швеція дотримується суворих обмежень щодо
в'їжджають трудових мігрантів. Масовий прийом осіб з гуманітарних міркувань відбувається
згідно з квотою, щорічно встановлюється урядом.
Але сьогодні вся Європа постала перед проблемою неврегульованої міграції. Суттєве
загострення даної кризи розпочалося весною 2014 року. До цього часу ефективного
розв’язання проблеми біженців зі Сходу так і не знайдено. За цих умов частина країн
Європейського Союзу змінює власну демографічну політику, виходячи з власних
національно-державних інтересів.
Разом з тим, погіршення ефективності міграційної політики в Україні обумовлено як
зниженням соціально-економічного розвитку країни, так і іншими об’єктивними
внутрішніми та зовнішніми факторами. Так, в 2014 році за природним спадом населення (6,31%) Україна займає 1 місто в світі, ВВП знизився до - 10%, зовнішній борг держави зріс
до 30,8 млрд. доларів США, при цьому реальна заробітна плата знизилася на 21,9% [2].
Продовжує погіршуватися і ситуація на ринку трудових ресурсів України. За даними
Федерації профспілок з 26 мільйонів людей працездатного віку постійно працює тільки 9
мільйонів. Лише за останній рік втрачено більше одного мільйона робочих місць. Безробіття
серед молоді сягає 23 % [3], а кількість нелегальних трудових мігрантів – «гастарбайтерів» з
України за даними Міжнародної організації по міграції збільшилась у 2015 році до 41 %
проти 28% у 2011%. Ще біля 3 млн. українців мають намір шукати роботу за кордоном.
В цих умовах відбувається і загострення інших негативних наслідків міграційних
процесів в країні.
На сьогоднішньому етапі економічного розвитку України глобальною проблемою
постає демографічна ситуація, а саме негативна динаміка народжуваності, смертності,
від'ємне сальдо міграції. У даній проблемі трудова міграція відіграє провідну роль. Україна
стає міграційним донором, а не міграційним реципієнтом.
Відбувається зменшення населення працездатного віку і збільшення навантаження на
нього, а отже це спричиняє: зниження здатності до освоєння нових професій і застосування
нових технологій, негативний вплив на ефективність виробництва, бо з віком величина
зарплати збільшується, а продуктивність праці зменшується.
Основними сферами, де зайняті працівники-мігранти, переважно є невисоко
технологічні галузі, це будівництво, сільське господарство, домашнє господарство, сфера
торгівлі та обслуговування. Це в тому числі призводить і до втрати кваліфікації наших
співвітчизників, оскільки особи з високим рівнем професійної підготовки здебільшого
виконують за кордоном малокваліфіковану роботу.
Трудова міграція, як масове явище, не сприяє наповненню пенсійного і соціального
фондів через відсутність відрахувань від заробітної плати заробітчан і хоча забезпечує
поповнення вітчизняної економіки валютними ресурсами за рахунок грошових переказів
трудових емігрантів. У 2014 році Україна стала першою серед країн, у які мігранти з Європи
надіслали найбільше грошей, сума переказів наших заробітчан складає 7587 мільйонів
доларів США [4].
Через збільшення валютних ресурсів окремих сімей відбувається зростання цін на
товари і послуги на внутрішньому ринку без відповідного підвищення купівельної
спроможності основної маси населення. Це веде до ще більшого розшарування суспільства.
Існує також загроза втрати конкурентоспроможності вітчизняними фірмами через ввіз до
країни дешевих товарів.
Суттєвою проблемою залишається проблема нелегального найму українців, які
масово використовують студентські візи, нехтуючи обмеженням на кількість робочих годин,
туристичні візи та інші поза-законі способи, що в свою чергу, збільшує ризик потрапляння у
категорію безправних найманців. Так, організації по захисту прав людини оцінюють
приблизну кількість українських жінок, що знаходяться в сексуальному рабстві, у 100 тис.
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осіб.
Особливе занепокоєння викликають проблеми порушення родинних стосунків через
тривалу відсутність одного з подружжя, відкладення народження або відмови від
народження дітей, погіршення відносин батьків і дітей, збільшення кількості покинутих
дітей.
Після від'їзду одного з батьків перед дитиною постає проблема емоційного дефіциту.
Подальша конфронтація між дітьми та батьками призводить до важких соціальних та
психологічних форм. Молоде покоління, що росте без батьків, які заробляють за кордоном
гроші, в майбутньому не зможуть створити нормальні сім'ї. Крім, руйнування родин,
відбувається втрата здоров’я заробітчанами; втрата національної самосвідомості, набуття
невластивого менталітету, чужих звичаїв; погіршення психологічного та фізичного стану
мігрантів після повернення до рідної країни; поширення споживацьких настроїв серед дітей
емігрантів, які втрачають мотивацію до навчання і роботи, вважаючи, що гроші, надіслані
батьками з-за кордону, забезпечать майбутнє та подальше життя без значних зусиль тощо
[5]. Все це є міною уповільненої дії для подальшого соціального-економічного розвитку
країни.
Задля ефективного управління міграційними процесами в Україні вважаємо за
необхідне здійснювати покращення міграційних процесів не поетапно, а комплексно на всіх
рівнях: національному, державному, регіональному та місцевому, враховуючи вплив всіх
чинників, які зумовлюють міграцію трудових ресурсів: економічних, політичних,
соціальних, культурних тощо. З одного боку владою зроблені певні кроки для удосконалення
міграційної політика (оновлено ряд нормативно-правових актів), з іншого, навіть в «Стратегії
сталого розвитку - 2020» серед першочергових пріоритетів її реалізації, відсутні вектори
руху реалізацію реформ та програм розвитку держави в даному напрямку [6].
Оскільки найбільшу загрозу для вітчизняної економіки становить неконтрольована
масштабна трудова еміграція, зупинимось передусім на нашому баченні шляхів її загрози.
Масовий виїзд наших співвітчизників до інших країн виступає індикатором недостатнього
соціального-економічного розвитку України в цілому та її окремих регіонів зокрема.
Ураховуючи це, основним інструментом державного регулювання має стати непряма
міграційна політика, а саме створення гідних умов життя та продуктивної зайнятості в
Україні, що, у свою чергу, призведе до зниження еміграційних настроїв серед українців, а
відтак – до зменшення обсягів безпосередньо мігруючого за кордон населення. З огляду на
це стратегія участі України у світових процесах трудової міграції має бути спрямована на
боротьбу з бідністю, а саме:
активізацію базового рівня соціально-економічного розвитку як основного чинника
подолання бідності та підвищення якості життя населення;
сприяння залученню інвестицій на державному та регіональному рівні для
відродження та підтримки промисловості країни
та регіонів та створення нових
високооплачуваних робочих місць;
стимулювання розвитку малого та середнього бізнесу для збереження та створення
нових робочих місць;
подолання регіональних диспропорцій в якості життя населення завдяки
«наздоганяючому» соціально-економічному розвитку депресивних територій та територій,
що знаходяться в безпосередній близькості до зони АТО;
зменшення навантаження на фонд оплати праці завдяки перерозподілу платежів та
зборів між роботодавцями і працівниками, а також удосконаленню наявної в країні
податкової політики;
суттєве підвищення оплати праці працівникам бюджетної сфери, зменшення
диспропорцій у міжпосадових співвідношеннях її оплати, забезпечення заробітної плати у
бюджетній сфері не нижче середньої у промисловості та наближення мінімальної заробітної
плати до реального прожиткового мінімуму;
удосконалення системи соціального захисту з метою забезпечення гідної якості життя
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населення за рахунок забезпечення на всіх рівнях управління виконання державних та інших
програм розвитку форм і методів комплексного надання соціальних послуг найбільш
вразливим категоріям населення;
збільшення престижності української освіти, що в свою чергу, що призводить до
збільшення відтоку молоді за кордон, і відповідно до «замкнутого кола» вище зазначених
проблем
Отже, стратегія соціально-економічного розвитку країни повинна бути направлена на
підвищення добробуту населення, якості його життя, підвищення соціальних стандартів,
оплати праці та забезпечення соціальної відповідальності суб’єктів економіки, зниження
рівня безробіття, створення умов для ефективного функціонування малого та середнього
бізнесу. В цьому контексті зважена міграційна політика може стати як віддзеркаленням
соціально-економічного розвитку країни, так і одним з його ключових чинників, що
впливають на економічний розвиток, інвестиційну привабливість та імідж держави.
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INDUSTRIAL COMPLEX OF UKRAINE IN MODERN CONDITIONS
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ПРОБЛЕМЫ И ПЕРСПЕКТИВЫ ЭКОЛОГИЗАЦИИ ЭКОНОМИКИ ВОЕННОПРОМЫШЛЕННОГО КОМПЛЕКСА УКРАИНЫ
В СОВРЕМЕННЫХ УСЛОВИЯХ
The problems of the technogenik influence of components of the military and industrial complex of Ukraine
(the defense industry and the Armed Forces of Ukraine) on the environment were studied. The necessity to ensure
ecological balance and technologically secure environment activities MIC Ukraine on the basis of sustainable
economic development was grounded. Directions of enhance synergies economy and environment were suggested by
creating an effective mechanism for accountability of defense enterprises for causing damage to the environment and
the promotion of minimizing harmful effects on the environment, there was observed the introduction of energy-efficient
and resource-saving technologies, reductions in air pollution, soil and water bodies.
Keywords: military-industrial complex of Ukraine, the militari forces of Ukraine, pollution of the
environment, war economy, the greening activities of the armed forces and defense industry.
Исследованы вопросы техногенного влияния составляющих военно-промышленного комплекса Украины
(оборонной промышленности и Вооруженных Сил Украины) на окружающую среду. Обоснована
необходимость обеспечения экологического равновесия и техногенно безопасных условий деятельности ВПК
Украины на основе устойчивого экономического развития страны. Предложены направления усиления
синергетического взаимодействия экономики и экологии за счет создания эффективного механизма
ответственности предприятий ВПК за причинение вреда окружающей среде и поощрения минимизации
вредного воздействия на окружающую среду, внедрения энергоэффективных и ресурсосберегающих
технологий, сокращения объемов загрязнения атмосферы, почв, водних объектов.
Ключевые слова: военно-промышленный комплекс Украины, воруженные силы Украины, загрязнение
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окружаюей среды, военная экономика, экологизация деятельности ВПК и вооруженных сил.

Объектом исследования являются нерешенные экологические и экономические
аспекты деяльности военно-промышленного комплекса (ВПК) Украины, в состав котрого
входят военные объекты Вооруженных Сил Украины, предприятия ВПК, научноисследовательские учреждения ВПК, контингенты военных объектов Вооруженных Сил
Украины (ВСУ) и коллективы предприятий и учреждений ВПК (рис. 1).
Военный объект Вооруженных Сил Украины

Состав
ВПК
Украины

Предприятие ВПК
Научно-исследовательское учреждение ВПК
Контингент военного объекта Вооруженных Сил Украины
или коллектив предприятия или учреждеиия ВПК

Рис. 1. Состав ВПК Украины с точки зрения эколого-экономических исследований*
* Источник – построено автором на основании [1, с. 61]

Бывший СССР до свого распада имел почти 2500 оборонных заводов, научноисследовательских институтов и конструкторских бюро, 5 миллионов работников. Продажа
продукции оборонной промышленности СССР приносила более 20 млрд. долл. США [2].
На территории Украины находилась одна из наибольших частей единой системы ВПК
СССР. После обретения независимости Украина получила в наследство от СССР около 700
оборонных преприятий [3, с. 162-163], неразрывно связанных с ВПК других постсоветских
республик и, прежде всего, с ВПК России. Разрыв кооперационых и технологических связей
и резкое соокращение финансирования отечественной оборонной промышленности и ВСУ
привел к долгосрочному системному кризису. После 1991 года в Украине уровень
финансирования мероприятий по перевооружению армии ежегодно не превышал 150 млн.
дол. США, или 10% оборонного бюджета [4, с. 91].
В результате объем производства предприятий ВПК Украины в 2009 году в сравнении
с 1991 годом по сократился в 10 раз (рис. 2).
20
10
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1

0
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2009

Объем производства предприятий…

Рис. 2. Объем производства предприятий ВПК Украины
в 1991 и в 2009 годах, млрд. долл. США*
* Источник – построено автором на основании [3, с. 194]

ВСУ за годы независимости Украины в значительной мере утратили внимание государства
относительно поддержания их боеспособности. Только внешняя военная агрессия, начавшаяся в
2014 году, заставила существенно увеличить финансирование ВСУ. В течение многих лет
средства оборонного бюджета направлялись, главным образом, на содержание личного состава
ВСУ (81,5%-82,1%), недостаточно финансировалась подготовка ВСУ (7,7-12%), а на
приобретение и модернизацию вооружений и военной техники (ВВТ) выделялось всего 6,5-10,2%,
что привело к упадку предприятий отечественного ВПК (рис. 3).
В то же время за годы независимости Украина закрепилась на мировом рынке
вооружений. Анализируя информацию Cтокгольмского международного института
исследований проблем мира (СИПРИ) об экспорте военной продукции Украины, можно
сделать вывод о том, что в 2012 году объем военного экспорта по отношению к 2005 году
увеличился в 4,36 раза (рис. 4).
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Рис. 3. Распределение средств оборонного бюджета Украины в 2005-2013 гг.*
* Источник – построено автором на основании [5, с. 10; 6, с. 11; 7, с. 6]
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Рис. 4. Объем экспорта военной продукции Украины в 2005-2012 гг., млн.
* Источник - построено автором на основании [8, c. 279, 285, 288 ; 9, с. 229, 232]

Экспорт осуществлялся за счет поставок нового вооружения и военной техники, а
также техники, сохранившейся с советских времен. Для ВСУ новая техника практически не
поступала. В результате ВСУ все годы независимости были недостаточно вооружены, а
имеющееся вооружение и военная техника (ВВТ) были физически и морально устаревшими.
В настоящее время на украинских оборонных предприятиях по замкнутому циклу
может быть изготовлено лишь незначительное количество основных видов ВВТ.
Возможности украинского ВПК также уменшились и в связи с анексией полуострова Крым
Российской Федерацией и вследствие проведения антитеррористической операции (АТО) в
Донецкой и Луганской областях: ВПК Украины лишился 12 предприятий в зоне АТО в пяти
городах, еще 13 оборонных предприятий попали в состояние санации или банкротства [10].
Большинство вооружений и военной техники (ВВТ) Украины были разработаны и
выпущены еще в советское время до 1991 года. Так, в 2012 году удельный вес ВВТ со
сроком эксплуатации более 20 лет составил 92%, а со сроком использования до 10 лет –
лишь 1,2% [7, с. 19]. Учитывая продолжение военных действий в восточных областях
Украины и потенциальную угрозу вооруженного конфликта из-за аннексии Крыма,
существует острая необходимость обновления военного потенциала Украины и в настоящее
время деятельность оборонных предприятий страны существенно активизирована. Так,
государственный концерн «Укроборонпром», объединяющий главные оборонные
предприятия Украины, с июля 2014 по июль 2015 выпустил и модернизировал 3936 тыс.
единиц ВВТ. На вооружение ВСУ с начала в 2015 году поступило 293 автомобиля, 4
самолета и вертолета, 5 беспилотных комплексов, 425 приборов наблюдения и
прицеливания, 3 радиолокационные станции [11].
Деятельность ВПК в мирное время, а еще больше во время военных действий несет
риски и угрозы колоссального влияния военно-техногенных факторов на окружающую
среду. Следствием функционирования оборонных предприятий ВПК и подразделений ВСУ
как в мирное, так и в военное время является значительное комплексное антропогеннотехногенное воздействие на окружающую среду, в частности: а) механическое воздействие;
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б) химическое воздействие; в) физическое воздействие; г) биотическое влияние [12, с. 94123]. Проведеные предшественниками исследования позволяют детально классифицировать
виды военно-техногенных факторов воздействия подразделений ВПК на окружающую среду
(рис. 5).

Рис. 5. Виды загрязнений окружающей среды ВПК
* Источник – построено автором на основании [12, с. 94-123]
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Таким образом, необходимо кардинально менять подходы к стратегии развития ВПК
Украины в целом и особенно – к стратегии модернизации военной промышленности.
Поэтому важным направлением дальнейшего становления ВПК Украины является
разработка мероприятий по устойчивому росту с учетом экологических требований,
принятых в развитых странах мира.
Следует отметить, что экологическим проблемам в Вооруженных Силах Украины и
на оборонных предприятиях сейчас уделяется недостаточно внимания. Меры по защите
окружающей среды в ВСУ сводятся только к утилизации боеприпасов, компонентов
ракетного топлива и к расформированию баз и складов хранения ВВТ.
Результаты утилизации боеприпасов в 2005-2013 годах приведены на рис. 6.
Сложилась устойчивая тенденция к увеличению объемов утилизации боеприпасов. Так, в
2013 году было утилизировано боеприпасов в 2,12 раза больше, чем в 2005 году.
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Рис. 6. Динамика утилизации боеприпасов в Украине в 2005- 2013 гг., тыс. т*
* Источник – построено автором на основании [6, с. 19; 7, с. 46]

Результаты утилизации компонентов ракетного топлива (меланжа) приведены на рис. 7. В
2013 году его было утилизировано в 20,34 раза больше, чем в 2008 году.
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Рис. 7. Динамика утилизации меланжа в Украине в 2008-2013 годах, тыс. т*
* Источник – построено автором на основании [6, с. 20; 7, с. 47]

На территории Украины есть множество объектов ВСУ: военных баз, складов
боеприпасов, хранилищ ГСМ и ракетного топлива, полигонов и т. д. Плотность таких баз и
складов хранения ВВТ достаточно высока, поскольку именно в Украину были вывезены
арсеналы войск бывшего СССР из стран Центральной и Восточной Европы. Многие объекты
были расформированы (рис. 8).
Мероприятия по защите окружающей среды в оборонных предприятиях в целом
сведены к уменьшению вредных выбросов в окружающую среду. Учитывая значение ВПК для
Украины в современных условиях внешней угрозы и вооруженного конфликта на восточной
границе, нужно сформировать стратегическое видение его экологоориентированного развития,
направленного на уменьшение опасности и предупреждение техногенных катастроф и
загрязнений окружающей среды от воздействия ВПК, на создание новой модели экономического
роста, которая создала бы возможности для эволюционного процесса развития без разрушения
окружающей среды. В широком смысле устойчивое развитие ВПК возможно исключительно на
основе приоритетной реализации экономической составляющей, ориентированной на внедрение
новейших ресурсосберегающих и экологобезопасных технологий и на этой основе – на решение
экологических, социальных, политических и информационных проблем, поскольку именно
экономический фактор вследствие синергетического воздействия существенно определяет иные
факторы (табл. 1).
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1
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1 – Артиллерийський склад боеприпасов в пгт. Брюховичи Львовской области. Изъято 32,5 тыс. т
2 – Артиллерийская база боеприпасов в г. Славута Хмельниькой области. Изъято 44,0 тыс. т
3 – Авиационная база ракетного вооружения и боеприпасов в с. Людавка Винницкой области.
Изъято 11,1 тыс. т
Склад инженерных боеприпасов в с. Рахны Винницкой области. Изъято 12,0 тыс. т
4 – Объединенный склад вооружений и имущества в г. Одесса. Изъято 4,1 тыс. т
5 – База хранения ракетно-артиллерийского вооружения и боеприпасов в г. Харьков.
Изъято 1,4 тыс. т

Рис. 8. Результаты расформирования военных объектов Украины в 2006-2009 гг.*
* Источник – построено автором на основании [13, с. 15]

Таблица 1
Экологические и экономические векторы развития ВПК Украины*
Векторы
развития

Направления реализации

Осуществление принципа превентивности в охране окружающей среды.
Усиление синергетического взаимодействия экономики и экологии.
Внедрение энергоэффективных технологий, что повысит конкурентоспособность
предприятий ВПК в глобальном производстве и снизит негативное воздействие на
окружающую среду.
Экологический
Формирование программы утилизации или безопасного хранения отходов ВПК.
вектор
Сокращение объемов вредных выбросов в атмосферу.
Формирование программы защиты и восстановления почв после физических и
химических воздействий ВПК.
Разработка программы повышения лесистости территорий под военными объектами.
Формирование программы защиты водных ресурсов от воздействий ВПК
Внедрение парадигмы устойчивого развития объектов ВПК.
Создание эффективного механизма ответственности предприятий оборонного комплекса
за причинение вреда окружающей среде и поощрение минимизации вредного
Экономический
воздействия на окружающую среду.
вектор
Учет материального потока и применение принципа экономии ресурсов.
Снижение высоких накладных расходов.
Выпуск продукции «двойного» назначения - для ВПК и для гражданських нужд.
Диспетчеризация производства и совершенствования организации хранения вооружений.
* Источник – разработка автора

Для появления возможностей использования потенциала экологизации в оборонной сфере
ВПК Украины нуждается в создании современного военного производства и разработке новых
видов ВВТ, внедрении мероприятий по нивелированию негативного влияния на окружающую
среду, совершенствовании нормативного регулирования защиты окружающей среды от влияния
ВПК, обеспечении инновационного развития оборонной промышленности.
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The article deals with the problem of formation of the Russian scientific and educational, administrative and
business elite, its selection through strong socialization in Russian universities. The results of the analysis of the
localization of higher education institutions, which have become the alma mater for the representatives of the Russian
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В статье рассматриваются проблемы формирования российской научно-образовательной,
управленческой и бизнес-элиты, её селекция через социализацию в сильных российских вузах. Приводятся
результаты анализа локализации вузов, ставших альма-матер для представителей российской элиты в
соответствии с классификацией предлагаемой авторами исследования.
Ключевые слова: элита, национальная инновационная система, наука, образование, университет,
рейтинг

1. ВВЕДЕНИЕ
Подавляющее число авторов исследований, направленных на изучение возможностей
перехода экономики Российской Федерации (РФ) на инновационные рельсы, по большей
части, уделяют внимание технологической и инфраструктурной составляющей, однако,
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следует отметить, что в формировании новой экономики, а по сути нового подхода к жизни,
переформатировании «общества потребления» на «общество инноваторов», все большую
роль играет страновой и региональный индекс (уровень) человеческого потенциала (ИРЧП).
В условиях федеративного устройства российского государства наблюдаются серьезные
региональные диспропорции ИРЧП [1], что существенно усложняет задачу выработки
централизованной национальной политики конструирования национальной инновационной
системы (НИС). Построение отечественной инновационной экономики будет успешным при
условии, когда будет создана работающая система воспроизводства инновационных знаний и
перевода их в технологические решения. Ошибочно мнение, что инновации могут
создаваться по приказу. Нужна постоянно действующая сеть (формирование благоприятной
среды), в которую были бы включены ученые, инженеры, изобретатели-самоучки,
бизнесмены и т.д., которая сама сумеет определять инновационные приоритеты, а не ждать
сигнала от государства. «Правящие национальные элиты все ближе подходят к признанию
того, что не территориальный, а другие факторы представляются более принципиальными в
определении национального статуса государства или степени международного влияния этого
государства. Экономическая доблесть и ее воплощение в технологических инновациях также
могут быть ключевым критерием силы» [2, c.52].
Иначе говоря, следует различать построение «общества инноваций», от формирования
«общества инноваторов». В этой связи видится существенно важным изучение и
отслеживание процессов селекции национальных элит, в частности, по месту получения
первого и последующего высшего образования, присвоенным ученым званиям и т.п.,
отмечать изменения и закономерности, смену приоритетов (или неизменность тренда).
Профессор МГИМО Г.К Ашин к элите относит «часть общества, состоящую из наиболее
авторитетных, уважаемых людей, которая занимает ведущие позиции в выработке норм и
ценностей, определяющих функционирование и развитие социальной системы, которая
является той референтной группой, на ценности которой, считающиеся образцовыми,
ориентируется общество. Это или носители традиций, скрепляющих, стабилизирующих
общество, или, в иных социальных ситуациях (обычно кризисных) – наиболее активные,
пассионарные элементы населения, являющиеся инновационными группами» [3].
Национальная элита априори является носителем наиболее жизнеспособного
генофонда нации. При этом, «в любом сложно организованном обществе элита никогда не
является ни типичным, ни однозначно лучшим представителем социума. Она только
частично обладает чертами меритократии, в основном позиционируя себя через ролевые
нагрузки, связанные с принятием политических (государственных) решений» [4]. По мнению
профессора М.Г Завельского, «накладываясь на генофонд, действующие нормы поведения в
сочетании с природной средой хозяйства формируют его психообщественную
инфраструктуру – закрепленные в традициях населения страны такие нравственные устои и
деловые навыки, такое понимание им реальности, которые, вместе взятые, проявляются в
характерных для большинства обитателей данной территории хозяйственных склонностях,
предприимчивости, качестве, дисциплине и интенсивности труда, умении порождать,
воспринимать, осваивать новинки и приспосабливаться к ним» [5, c.5].
Борьба за сохранение самобытности и целостности психообщественной
инфраструктуры, а также привнесение в неё различных коррекций, становится одной из
приоритетнейших и сложнейших задач национальных элит, по крайней мере, если
придерживаться гипотезы, что элита, это «такая группа населения, которая призвана
вырабатывать стратегию для страны, для общества в целом» [6]. Таким образом, элиты
оказываются в авангарде нации, и одновременно становятся главным объектом влияния со
стороны мировых центров силы, геополитические интересы которых не совпадают с
векторами государственных интересов стран (народов, государств), которые эти элиты
представляют. По словам американского политолога З.Бжезинского, современная
«американская глобальная система уделяет гораздо больше особого внимания методам
кооптации (как в случае с поверженными противниками - Германией, Японией и затем даже
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Россией), чем это делали прежние имперские системы. Она, вероятно, широко полагается на
косвенное использование влияния на зависимые иностранные элиты, одновременно извлекая
значительную выгоду из притягательности своих демократических принципов и институтов»
[2, c.37]. Помимо этого, З.Бжезинский считает, что «Америка превратилась в Мекку для тех,
кто стремится получить современное образование; приблизительно полмиллиона
иностранных студентов стекаются в Соединенные Штаты, причем многие из самых
способных так и не возвращаются домой. Выпускников американских университетов можно
найти почти в каждом правительстве на каждом континенте» [2, c.38].
2. Методология (сокращенно)
Исследуя методологию формирования НИС (зарубежный и отечественный опыт),
приходится учитывать возможности и ограничения при определении пропорций так
называемого «золотого инновационного треугольника: государство - бизнес - наука».
Система взаимодействия между вершинами такого треугольника и определяет всю
инфраструктуру и все циклы выстраиваемой инновационной модели. Проведем
картирование современной российской элиты, в соответствии с вершинами «золотого
инновационного треугольника», для чего её условно разделим на три группы, что
собственно, не подразумевает невозможность иных классификаций [7]:
 научно-образовательная элита;
 элита государственного управления;
 бизнес-элита.
Под научно-образовательной элитой будем понимать общность специалистов
высочайшей квалификации, отмеченных мировым и/или национальным признанием,
добившихся наивысших результатов в области научного знания, эффективно действующих в
сферах организации науки, высшего образования, социально-политического консалтинга,
обеспечивающих формирование парадигмальной системы научно-культурных символов и
ценностей, обладающих высоким социальным статусом и моральным престижем,
занимающих высшие позиции в научной и образовательной иерархии и постоянно
взаимодействующие с политическими институтами. Научно-образовательная элита,
наиболее прогрессивная часть элиты, однако и наименее влиятельная, в силу своей
наименьшей капитализации. Однако, как показывает практика, современные ученые, как
гуманитарии, так и естественники, в ряде случаев убеждены, что они лучше политиков
понимают перспективы политического процесса и поэтому делают попытки оказать
воздействие на политических субъектов, организовать благоприятное (или наоборот)
общественное мнение, наконец, непосредственно заняться политической деятельностью. Тем
самым запускается механизм процесса конвергенции различных элитарных сообществ.
Престиж ученого в России катастрофически низок, особенно в сравнении со странами
лидерами экономико-социального развития. Кандидатские и докторские диссертации стали
доступны каждому, только заплати и посети совет, где ученые мужи из диссертационного
совета закроют глаза, на то, что вновь испеченный «под ключ» псевдоученый, к науке не
имеет никакого отношения. На этом фоне в России идут реформы и в науке и в образовании.
Образование подгоняется под общемировые стандарты, идет глобализация всех
общественных процессов. От того насколько соответствует вызовам современности
нынешняя отечественная научно-образовательная элита, в первую очередь ведущие ученые и
преподаватели, напрямую будет зависеть и место России в современном распределении
миссий государств и народов.
Элита государственного управления - это чиновники высшего звена, занимающие
ключевые посты в администрации Президента, Правительстве, члены Совета Федерации и
Государственной думы, руководители судебных и контрольных органов, региональные
лидеры, руководство Центробанка. Следует признать, что именно от этого элитарного звена,
ждать инициатив по изменению уклада жизни следует в последнюю очередь, т.к.
«государство – это законодатели и чиновники, на самом деле явно или неявно включенные в
экономические отношения и действующие в ориентации, прежде всего, на свои особые
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интересы – корпоративные и индивидуальные» [5, c.6]. В этой связи, значимой миссией,
стоящей не только перед Государством, но и перед всем российским обществом,
представляется перестройка механизмов государственного управления всех звеньев и
иерархий, организация стратегических разработок на принципиально новом уровне.
Ставится задача «перенаправления» (перепрограммирования) бюрократии на путь
«эффективности», то есть развития действительно управленческих качеств, в первую очередь
постановщиков задач и организаторов их реализации. Уже сейчас следует разрабатывать
концепцию формирования новой управленческой (бюрократической) элиты, с обязательным
внедрением в сознание превалирования общественных ценностей перед личными, что
несомненно, является иллюзорной мечтой и недостижимым идеалом, тем не менее, к
которым следует стремиться. Следует заметить, что эффекты от внедрения имплантов в
психообщественную инфраструктуру далеко не изучены. Тем более неясно, «насколько
велика вероятность, что государственные действия будут основываться на достаточной
информации и беспристрастных суждениях?» При этом, «люди, от чьих решений зависят все
действия государства, будут учитывать информацию, которая им действительно доступна, и
стимулы, которые для них действительно существенны. Экономическая теория (ЭТ)
предсказывает, что эта информация и эти стимулы скорее всего окажутся и ограниченными,
и субъективными» [8].
Выработка национальной стратегии, во многом противоборство предпочтений
различных центров сил, замыкающихся на представителях различных элитных групп,
благодаря разновекторной направленности интересов и целей которых, очень сложно найти
общий знаменатель, что делает общественную систему, а вместе с ней и психообщественную
инфраструктуру максимально инерционной и сложно перенастраиваемой.
Попасть в высший эшелон государственного управления непросто, правила игры в
административном аппарате достаточно жесткие, и без протекции сделать существенный
рывок, не обладая опытом работы или соответствующими связями, практически невозможно.
Но есть реальный шанс продвинуться (не являющийся достаточным), если правильно
выбрать стартовую позицию, тщательно подготовить почву для роста, первым шагом на этом
пути может стать удачно выбранный вуз и специальность, наработка определенных навыков
и контактов закладывается именно в вузе, который выполняет функцию социального и
карьерного лифта. Кроме того, для набора дополнительных преференций на пути по
карьерной лестнице, многие управленцы получают второе и последующее высшее
образование (коррекция бюрократической траектории), как правило, каким-либо образом
связанное с выбранной профессиональной стезей.
К бизнес-элите отнесены наиболее влиятельные и богатые (по версии журналов
Forbes, Финанс и др.) бизнесмены, руководители исполнительных и коллегиальных (совет)
органов ведущих российских компаний (Эксперт-400 и др.). По мнению российского
социолога О.Крыштановской, «бизнес-элита - это верхушка крупных предпринимателей,
которые благодаря своему финансовому могуществу и наличию экономических ресурсов
оказывают существенное влияние на политику страны» [9, c.293]. Таким образом, в нашем
исследовании понятие «бизнес-элита» несколько шире, нежели в исследованиях
О.Крыштановской: «наша» бизнес-элита не тождественна группе «богатых и влиятельных»
бизнесменов: ведь не все крупные предприниматели в России оказывают существенное
влияние на принятие политических и экономических решений.
Во многом все группы элит (сообщества) являются «сообщающимися сосудами», и их
представители, периодически, перемещаются из одной группы в другую (в первую очередь
по формальным признакам, на деле, роль представителя элиты в обществе может
существенно и не меняться). Заметны рокировки элитных кадров и внутри групп между
блоками элит. Например, бывший Губернатор становится Сенатором, при этом не
обязательно того же региона, который он возглавлял. А это уже к вопросу, пристроили члена
высшего сообщества на теплое место, или сказывается ограниченность элитарного кадрового
резерва? Тем не менее, именно подобные миграции приводят к оседанию одних и тех же лиц
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в высших эшелонах власти, минимизации притока «свежей крови». Итальянский юрист и
социолог, уроженец Сицилии, Гаэтано Моска считал, что способами формирования именно
«политического класса», являются: наследование, выборы или кооптация (пополнение элит
приемлемой для правителей «свежей кровью» из средних слоев) [10]. На сегодняшний день,
наиболее очевиден процесс кооптации в Государственной Думе РФ, куда в состав, уже в
порядке вещей, попадают молодые и симпатичные девушки спортсменки, актрисы, певицы и
т.п. Но насколько такая кооптация полезна для обновления элитных слоев? Или иначе:
насколько корректно относить к элите всех по формальным признакам занятия индивидом
определенной должности?
Таким образом, обозначается иерархия внутри элитных слоев российского общества.
По сути, в нынешней России круг людей принимающих стратегические решения
существенно сужается [11, c.37].
3. Результаты анализа
В табл. 1-3 представлены рейтинги вузов по первому высшему образованию (альмаматер) элиты по трем группам исследования (научно-образовательная, управленческая,
бизнес). Как видно из таблиц, наибольшее число представителей элиты современной России
обучалось на её территории, при этом в первую очередь в крупных городах, в исторически
зарекомендовавших себя вузах, имеющих серьезный узнаваемый бренд. Во всех группах
исследования непререкаемы позиции МГУ им. Ломоносова, присутствуют на лидирующих
позициях и выпускники СПбГУ, МАИ, НИЯУ МИФИ, НИУ МЭИ. Высок процент
«производства элитных кадров» и в некоторых региональных вузах, это в частности НИУ
Новосибирский ГУ, НИУ Томский ГУ, Южный Федеральный университет, некоторые
другие.
Таблица 1
Рейтинг вузов по первому высшему образованию научно-образовательной элиты
Российской Федерации 2015 г. [12] (первые 16 вузов)
№ п/п

Наименование вуза

1

Московский государственный университет имени М.В. Ломоносова
Первый Московский государственный медицинский университет имени
И.М. Сеченова МЗСР РФ
2
3
Национальный исследовательский университет МФТИ
4
Санкт-Петербургский государственный университет
Российский Национальный исследовательский медицинский университет
5
МЗСР РФ (РНИМУ)
Национальный исследовательский университет Новосибирский
государственный университет
6
Уральский федеральный университет имени первого Президента России
7
Б.Н.Ельцина (УГТУ-УПИ)
Российский государственный аграрный университет - МСХА имени
К.А.Тимирязева МСХ РФ
8
Национальный исследовательский Санкт-Петербургский
9
государственный политехнический университет
10
Национальный исследовательский университет МАИ
Московский государственный технический университет имени
11
Н.Э.Баумана (Национальный исследовательский университет)
12-13
Военно-медицинская Академия имени С.М. Кирова МО РФ
12-13
Национальный исследовательский ядерный университет МИФИ
Национальный исследовательский Нижегородский государственный
14
университет им. Н.И. Лобачевского
15-16
Казанский федеральный университет
Источник: результаты исследования авторов
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Число выпускников
Доля от
Всего,
общего
чел.
числа, %
358
17,20
80
79
73

3,84
3,80
3,51

67

3,22

51

2,45

46

2,21

40

1,92

34
30

1,63
1,44

29
27
27

1,39
1,30
1,30

25
23

1,20
1,11

Таблица 2
Рейтинг вузов по первому высшему образованию элиты государственного управления
РФ 2014 г. (первые 14 вузов)

№ пп

1
2
3-5
3-5
3-5
6
7
8-9
8-9
10
11
12-14
12-14
12-14

Наименование вуза

Московский государственный университет имени М.В. Ломоносова
Санкт-Петербургский государственный университет
Московский государственный юридический университет имени
О. Е. Кутафина (МГЮА)
Уральская государственная юридическая академия
Московский государственный институт международных отношений
(Университет) МИД РФ
Финансовый университет при Правительстве РФ
Российская академия народного хозяйства и государственной службы при
Президенте Российской Федерации
Российская государственная экономическая академия им.Г.В.Плеханова
Московский государственный технический университет имени Н.Э.Баумана
(Национальный исследовательский университет)
Санкт-Петербургский государственный экономический университет
Национальный исследовательский университет МАИ
Государственный университет управления
Московский государственный университет экономики, статистики и
информатики (МЭСИ)
Московское высшее военное командное училище (МВВКУ) МО РФ
Источник: результаты исследования авторов

Число
выпускников
Доля
от
Всего,
общего
чел.
числа,
%
81
6,0
54
4,0
25

1,9

25

1,9

25

1,9

23

1,7

18

1,3

17

1,3

17

1,3

15
13
12

1,1
1,0
0,9

12

0,9

12

0,9

Таблица 3
Рейтинг вузов по первому высшему образованию бизнес-элиты РФ 2010 г. (первые 15 вузов)

№ пп

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11-12
11-12
13-15
13-15
13-15

Наименование вуза

Московский государственный университет имени М.В. Ломоносова
Московский авиационный институт (государственный технический
университет)
Московский государственный институт международных отношений
(Университет) МИД РФ
Российская экономическая академия им. Г.В. Плеханова
Финансовая академия при Правительстве Российской Федерации
Санкт-Петербургский государственный университет
Московский физико-технический институт (государственный университет)
Государственный технологический университет "Московский институт стали
и сплавов"
Государственный университет управления
Российский государственный университет нефти и газа им. И.М. Губкина
Национальный исследовательский университет МЭИ
Уральский федеральный университет имени первого Президента России
Б.Н.Ельцина (УГТУ-УПИ)
Военный университет
Московский государственный университет путей сообщения
Национальный исследовательский ядерный университет МИФИ
Источник: результаты исследования авторов
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Число
выпускников
Доля от
Всего,
общего
чел.
числа,
%
75
10,1
26

3,5

25

3,3

23
21
19
18

3,1
2,8
2,5
2,4

17

2,3

14
13
11

1,8
1,7
1,5

11

1,5

9
9
9

1,2
1,2
1,2

ВЫВОДЫ
Национальные элиты ответственны за политико-экономико-социальные процессы и
трансформации происходящие в обществе. Элиты формирует концептуальнопарадигмальные подходы к позиционированию государства на мировой арене, ответственны
за поддержание оптимальной и сбалансированной психообщественной инфраструктуры
социума. Решение этой задачи лежит в русле согласования интересов всех слоев общества, в
недопущении социальных, экологических, межнациональных, межконфессиональных и т.п.
перекосов, посредством регулирования и придания динамизма в направлении тщательно
проработанных и оцененных трендов в следующих трех сферах, являющихся приоритетной
"зоной ответственности" национальных элит:
 минимизация рисков абсолютно любой природы, способных нарушить
сбалансированность социума;
 оптимизация издержек, непомерное бремя которых способно разрушить баланс
сдержек и противовесов сложившихся на данный момент в обществе. По сути, элиты
решают оптимизационную задачу с фиксированным бюджетом, и, необходимостью
выбора наиболее эффективного перераспределения усилий всего общества в
достижении определенных целей. Недостаточный ресурс выделенный на решение той
или иной задачи, не приводит к достижению ожидаемого результата;
 ожидаемые последствия, которые необходимо тщательно просчитывать, прежде чем
принимать непродуманные и эмоциональные решения.
Не прекращается борьба идеологических проектов выживания и развития государства
и общества в условиях негативной политической и экономической конъюнктуры [13]. На
различных флангах политико-управленческой элиты России разрастаются серьезные
расхождения в идеологическом плане, в части вектора и стратегии развития страны. События
в Украине образца весны 2014 года предрекают и напрашивающееся усиление, или, если
угодно, восстановление роли и места представителей силовиков в составе политических и
управленческих элит РФ. И это не только милитаристская составляющая, здесь и прицел на
укрепление государственности, обеспечение долговременных гарантий собственникам и
инвесторам, стремящимся к вложениям в наиболее стабильные страны и регионы, в наиболее
благоприятные периоды времени. Спустя небольшой временной лаг, возможно, мы увидим
на примере наших исследований формирования элиты государственного управления в
вузовских сообществах, что число вузов силовых ведомств, усилят свою группировку и
позиции в наших рейтингах.
Современная российская социально-экономико-политическая система по словам
Президента РФ В.В.Путина, произнесенным на встрече в Генпрокуратуре РФ в марте 2013 г.,
«продолжает пребывать в стадии реформирования», и у нас в стране «сейчас переходная
экономика, а политическая система находится в стадии становления» [14]. Исторические
примеры демонстрируют нам «принципиальную возможность осуществления социальноэкономической модернизации «сверху» в рамках старых политических институтов под
руководством традиционной и/или выросшей преимущественно из традиционной элиты. Для
того, чтобы начавшийся процесс перехода от традиционного общества к современному
завершился успешно, необходимо было соблюдение целого ряда условий, и, прежде всего,
обеспечение динамического равновесия (согласования интересов) между изменениями в
различных стратах и слоях общества».
Еще один важный момент, с которым связана подготовка элитных кадров в
отечественных вузах, это необходимость кооптации элит, придание импульса за счет
попадания молодых людей в чиновнический сектор посредством социальных лифтов, самой
мощной институцией которых является вузовская социализация. Однако, политика силового
проникновения бизнес-структур в эшелоны государственной власти нарушила традиционное
иерархическое развитие чиновнического аппарата, перекрыв возможности карьерного роста
для огромной массы «служивого сословия», напрямую не имеющего отношения к бизнесэлитам [15, p.20].
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Абитуриенты поступают в вуз не ради учебы как самоцели, а для того, чтобы
получить профессию, подготовить себя к жизни в современных условиях [16, p.59]. А те
студенты, которым суждено в последствии войти в состав элиты общества, еще и к тем
функциям, которые элита обычно выполняет в обществе. Основной вектор направления
деятельности российской (как и любой другой) национальной элиты – обеспечение
национальной целостности и безопасности, согласование интересов в обществе,
недопущение существенных социальных диспропорций, способных привести к
катастрофическим последствиям.
Грантовая поддержка
Исследование проведено при финансовой поддержке Российского гуманитарного
научного фонда, проект № 15-02-00080а – «Модель регионального инновационного кластера
в условиях неопределенности рынка, особенностей экономической и социальной политики
государства».
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ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ КОМПЕТЕНТНОСТЬ МЕНЕДЖЕРА КАК ВАЖНЫЙ
АСПЕКТ САМОРЕАЛИЗАЦИИ
The author analyzes the problem of professional competence of the manager. Select a component of future selfmanagement specialists. It describes the main group of professionally important qualities of the manager and the level
of his professionalism. The pedagogical conditions of formation of professional competence of the individual specialist.
Keywords: manager, professional competence, self-fulfillmen , professional identity, professional quality
В статье авторами проанализирована проблема профессиональной компетентности менеджера.
Выделены компоненты самореализации будущих специалистов по управлению. Охарактеризованы основные
группы профессионально важных качеств менеджера и уровни его профессионализма. Определены
педагогические условия формирования профессиональной компетентности личности специалиста.
Ключевые слова: менеджер, профессиональная компетентность, самореализация, профессионализм
личности, качества профессионала

Сегодня существует насущная необходимость в новом осмыслении состояния и задач
профессиональной подготовки специалистов во всех отраслях экономики и социальной
сферы, ведь образование, квалификация и мастерство занятых в процессе социального
производства людей непосредственно влияют на темпы формирования как материальных,
так и духовных ценностей общества. Приоритетной задачей профессиональной подготовки
менеджера на современном этапе является поиск различных путей, направленных на
подготовку всесторонне развитых, высокопрофессиональных специалистов, которые
наделены общечеловеческими и национальными ценностями, психологически и
профессионально готовы к выполнению служебных обязанностей при любых жизненных
обстоятельствах.
Проблема формирования профессиональной компетентности менеджера актуальна и
вызывает определённый интерес со стороны исследователей. Ее эффективность обусловлена
преимущественно уровнем развития психологических свойств как познавательной, так и
эмоционально-волевой сфер личности. Учёные выделяют два одинаково важных мотивы
обращения к проблеме профессиональной компетентности – объективный и субъективный.
Сущность первого заключается в том, что качество образования, уровень развития и
подготовленности к практической деятельности становится важнейшим фактором
успешности бизнеса, качества услуг, а следовательно, и реализации конечной цели
образовательной деятельности высшего учебного заведения. Сущность субъективного
мотива состоит в стремлении студента реализоваться как личность (получить
высокооплачиваемую, интересную, престижную работу, осуществить успешную деловую
карьеру). Именно это требует поиска новых, индивидуальных подходов к разработке
учебных планов, программ подготовки, организации факультативной и внеучебной работы,
отбора методов обучения и критериев оценки качества и т.д. [4].
Профессиональная компетентность является одним из важных аспектов
самореализации будущих менеджеров и определяющим фактором, от которого зависит успех
реализации социальных, познавательных и других значимых функций. Она включает в себя
не только критерий профессионализма специалистов в решении различных обязанностей, но
и уровень профессионализма психических процессов, обеспечивающих их деятельность.
На наш взгляд, компетентность – это ситуативная категория, которая выражается в
готовности к осуществлению определенной деятельности в конкретных профессиональных
(проблемных) ситуациях. То есть, та оценочная категория, которая характеризует человека
как субъекта профессиональной деятельности, способного решать задачи, относящиеся к его
компетенции.
Следовательно,
профессиональная
компетентность
менеджера
является
интегрированным показателем его теоретической и практической подготовленности к
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выполнению профессиональной деятельности, связанной с воспитанием и обучением
другого человека.
В структуре компетентности менеджера целесообразно выделить определенные
компоненты: систему профессионально необходимых знаний и умений (когнитивный
компонент), способы их совершенствования и обновления; операционный компонент
(общекультурная компетентность, профессиональные ценностные ориентации, установки к
профессиональному
самосовершенствованию),
саморегуляцию
(психологическая
компетентность, самооценка, конфликтная компетентность).
Основными критериями оценки профессиональной компетентности менеджера есть
соответствующий комплекс его качеств и характеристик (профессионально-педагогическая
готовность
и
деятельность,
её
результативность,
педагогическая
поисковая
исследовательская активность, информационно-коммуникативная функция, гностический,
коммуникативный и организационный компоненты педагогической деятельности).
Необходимым компонентом профессиональной компетентности менеджера является
формирование ценностного отношения, что, в частности выражается в его ценностных
установках, мотивах как профессиональной, так и социальной деятельности. Каждое
действие менеджера выполняется под влиянием определенного мотива – желания, интереса,
идеала, чувства долга, социальных требований и т.д., поскольку направлено на достижение
конкретных целей. Все мотивы личности характеризует на социально-психологическом
уровне её реальные взгляды, убеждения, отношение; определяют степень самоактуализации
будущих специалистов, которые в процессе своей деятельности могут достигать двух
уровней профессионализма. Первый уровень предполагает соответствие нормативным
требованиям к выбранной специальности. На втором уровне профессионализм переходит во
внутренние качества личности, становится её личностной характеристикой.
Следовательно, уровень профессиональной компетентности зависит не только от
уровня формирования всех её составляющих, но и определяет зрелость человека в
профессиональной деятельности, в профессиональном общении, в становлении личности
профессионала как индивидуальности, то есть обеспечивает менеджеру эффективное
функционирование как субъекта-профессионала в системе «человек-человек».
Мотивационная сфера самореализации не является одинаковой на разных стадиях
профессионализации. Так, на стадии выбора профессии оказываются интерес к содержанию
будущей деятельности, понимание её значимости, определённые профессиональные
ожидания. На стадии профессионального обучения начинается адаптация личности к
профессии, её принятие роли профессионала. На стадии практического овладения
профессией продолжается адаптация; возникает коррекция профессиональных мотивов и
целей, первое удовольствие от работы, мотивы самореализации личности в труде;
усложняется иерархия. На стадии расцвета профессиональной деятельности закрепляются
мотивы индивидуального вклада в профессию, профессиональное творчество. На стадии
выхода из профессии может проявляться мотив самореализации личности в новых формах
деятельности.
Личностно-профессиональное развитие будущих специалистов включает в себя две
основные подструктуры. Первая предполагает профессионализм личности (формирование
акмеологических вариантов профессионализма, развитие профессионально важных и
личностно-деловых качеств, совершенствование стиля деятельности, раскрытие потенциала
личности, изменение системы мотивов и ценностей). Вторая включает профессионализм
деятельности
(повышение
профессиональной
компетентности
личности
и
совершенствование системы профессиональных умений работников) [2].
Одним из компонентов профессиональной компетентности менеджера являются
профессионально важные качества – его индивидуальные психические и физиологические
свойства,
обуславливающие
преимущественно
эффективное
формирование
профессиональной компетенции, вхождение в профессию в процессе профессиональной
подготовки и практической деятельности, успешное выполнение профессиональных
482

функций. Среди профессионально необходимых качеств будущих специалистов стоит
выделить следующие: а) обязательные качества, отсутствие которых делает невозможным
осуществление профессиональной деятельности вообще (состояние здоровья); б)
чрезвычайно важные, наличие которых способствует эффективному осуществлению
профессиональной деятельности (уверенность в высоком назначении и понимание
ответственности, способности и интерес к работе с клиентами, организационные качества,
умение мыслить широкими категориями, общаться с людьми, умение убеждать и
мотивировать, умение организовать команду, принципиальность, дисциплинированность,
владение эмоциями, творчество); в) периферийные качества, которые не осуществляют
решающего влияния на эффективность профессиональной деятельности, но в то же время
способствуют её успешности (умение распределять внимание, запоминать лица, сочетание
чувства требования и доброты и др.).
Формирование
профессиональной
компетентности
будущего
менеджера
предусматривает и создание педагогических условий, определение которых базируется на
принципе единства сознания и деятельности. Согласно этому принципу деятельность
преподавателя обуславливает формирование сознания будущего специалиста, его
психических качеств, которые направляют и регулируют практическую деятельность.
Педагогические условия взаимосвязаны и условно делятся на внешние (не зависят от
волевых качеств человека и характеризируют его готовность к осуществлению влияния) и
внутренние (способствуют эффективности воздействия внешних условий, что проявляются в
степени согласования действий преподавателя и студента в процессе разрешения задач и
отношения к студенту как к субъекту). К основным педагогическим условиям относят
создание
соответствующей
среды
на
основе
компетентностного,
личностно
ориентированного
и
развивающего
обучения;
применение
индивидуального,
дифференцированного подходов; инвариантность определённых форм и методов обучения.
Таким образом, профессиональная компетентность является важным аспектом
самореализации менеджера и определяющим фактором, от которого зависит успех
реализации социальных, познавательных и других значимых функций. Необходимым
компонентом самореализации менеджеров выступают мотивы профессиональной и
социальной деятельности, которые характеризуют их реальные взгляды, убеждения,
определяют степень самоактуализации.
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The article identified the meaning of the term of “stimulation” and determined its main aspects. The figure of
types and directions to stimulation the scientific researches in economy was designed. It was proved that the main types
of stimulation the scientific researches in the economy are material, career and moral incentives.
Keywords: stimulation, the scientific researches, material incentives, career incentives, moral incentives.
У статті виявлено сутність поняття “стимулювання” та визначено його основні аспекти.
Розроблено схему видів та напрямів стимулювання наукових розробок в економіці. Доведено, що основними
видами стимулювання наукових розробок в економіці є матеріальні, кар’єрні і моральні стимули.
Ключові слова: стимулювання, наукові розробки, матеріальні стимули, кар’єрні стимули, моральні
стимули.

У процесі наукової діяльності конкретного науковця, в т.ч. й вченого-економіста,
вагоме значення належить стимулюванню його діяльності. Протягом еволюції людство
накопичило значний досвід по стимулюванню науковців. Нині в цьому світі заохоченню
підлягають наукові працівники будь-якого віку і будь-якого соціального статусу.
Сутність поняття “стимулювання” досліджували в наукових працях значна кількість
вітчизняних та іноземних вчених-економістів, в т.ч.: С. Баренцева, Л. Владімірова,
В. Гриньова, І. Грузіна, А. Кібанов, Д. Костін, А. Колот, В. Моспан, О. Хавричева та ін.
Але, не зважаючи на вагомі результати досліджень вченими-економістами і не
зменшуючи їхньої цінності для науки, вважаємо за доцільне продовжити дослідження щодо
стимулювання наукових досліджень саме в економіці.
Наведемо основні теоретичні підходи до визначення сутності поняття
“стимулювання”.
Згідно Словника іншомовних слів: “стимул (лат. stimulus – стрекало, батіг, пуга),
дослівно гостроконечна палиця, якою підганяли тварин, мотив до дії, привід до дії”, і
відповідно стимулятор – засіб, спосіб активізації будь-яких процесів, дій, явищ, діяльності
будь-кого [1, с. 485].
На думку С. Баранцевої і В. Моспан, стимулювання це: 1) певний зовнішній вплив на
людину, що дозволяє спонукати її до необхідної активної дії; 2) сукупність дій суб’єкта
управління, в тому числі створення умов (як зовнішній чинник), які допоможуть більш
ефективно виконувати роботу за рахунок формування комплексу мотивів у працівника [2].
Л. Владімірова трактує термін “стимулювання” таким чином: “це система приведення
обраних стимулів у певну супідрядність для забезпечення досягнення цілей колективу й
опосередковано – суспільства” [3].
Як зазначає А. Кібанов: “стимулювання – це сукупність вимог і відповідна їм система
заохочень та покарань, за допомогою якої відбувається цілеспрямований вплив на поведінку
персоналу” [4].
А. Колот вважає, що стимулювання – це процес впливу на трудову поведінку
працівника, спонукання його до цільових дій [5].
Узагальнюючи наведені визначення, можна констатувати, що поняття
“стимулювання” містить три аспекти:
1) розподіл благ між об’єктами управління відповідно до досягнутих ними
результатів діяльності;
2) вплив на поведінку робітників з метою отримання заздалегідь запланованих
результатів;
3) створення умов, за яких активна трудова діяльність стає необхідною та
достатньою умовою задоволення потреб працівника [6, с. 81-82].
Говорячи безпосередньо про стимулювання наукових розробок в економіці, доцільно
врахувати специфіку роботи науковців-дослідників. Творчий характер праці науковцядослідника зумовлює різноманіття їх особистих значущих потреб і мотивів, а відсутність
об’єктивних критеріїв оцінки результатів праці практично унеможливлює винагороду саме за
ефективну працю.
Як свідчать соціологічні дослідження, нині ключовими стимулами є матеріальні
(стабільність і підвищення грошової винагороди). Але отримання матеріальних вигід не
може розглядатися для науковців-дослідників як найвища цінність, виключно заради
484

досягнення якої вони виконують наукові дослідження. Визначальними стимулами для
науковців-дослідників є моральні стимули (потреба в повазі, самореалізація, нагородження
грамотами) і кар’єрні (присвоєння наукових ступенів і вчених звань).
Види стимулювання представлені на рис. 1.

Рис. 1. Схема видів на напрямів стимулювання наукових розробок в економіці
Матеріальне стимулювання – це засіб забезпечення матеріальних потреб
працюючих у залежності від результатів їх колективної та індивідуальної праці через
систему законодавчих, нормативних, економічних, соціальних та організаційних чинників і
заходів, пов’язаних з виконанням наукового дослідження.
Систему матеріального стимулювання праці становлять сукупність основних та
додаткових показників оцінки колективних та індивідуальних результатів праці, за якою
працюючим здійснюються різні виплати заохочувального характеру понад основну заробітну
плату з метою використання їх матеріальної зацікавленості для підвищення продуктивності,
ефективності та конкурентоспроможності виробництва.
Основними видами матеріального стимулювання є:
1) винагорода;
2) премія;
3) надбавки та доплати.
Винагорода – будь-яка одноразова, періодична або щомісячна матеріальна (грошова
чи натуральна) виплата досліднику.
Премія – основний вид додаткової, понад основну заробітну плату, винагороди, яка
виплачується досліднику за результатами його дослідницької діяльності в цілому за
показниками та умовами оцінки цих результатів.
Надбавки та доплати – це законодавчо гарантовані або нормативно (постанови
Уряду, угоди та договори) обумовлені виплати науковцям понад їх основну заробітну плату,
які пов’язані з особливостями та умовами праці, а також вченими здобутками та вислугою
років.
Не менш важливим напрямом стимулювання для науковців є можливість кар’єрного
зростання:
1) присвоєння наукових ступенів і вчених звань;
2) присвоєння звань з конкретної галузі науки;
3) присвоєння звань Член-кореспондента чи Академіка Академії наук;
4) вручення Нобелівської премії з конкретної галузі науки.
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Серед провідних моральних мотивів трудової діяльності науковців-дослідників
виділяють:
1) самореалізацію – усвідомлення того, що науковець здійснює вагомий внесок у
розвиток наукового дослідження, у формування престижу й іміджу організації, в якій
він працює;
2) зацікавленість – пізнавальний процес, пошук істини, інтерес до обраної
тематики дослідження, бажання вести науково-дослідну діяльність, творчий характер і
зміст роботи;
3) соціальні мотиви – бажання передати знання та досвід молодому поколінню,
інтерес до виховної роботи, бажання принести користь суспільству;
4) самоствердження і саморозвиток – можливість підвищення кваліфікації,
визнання у вигляді вчених ступенів і звань, можливість розвитку інтелектуального
потенціалу, належність до сімейної династії;
5) сприятливі умови праці – зручний графік роботи, тривала відпустка в літній
період;
6) нагородження грамотами, похвальними листами;
7) запрошення на урочисті події – семінари, конференції, симпозіуми тощо.
Моральні і кар’єрні напрями стимулювання наукових розробок є визначальними, але
не слід ігнорувати матеріальні чинники. Адже в умовах сьогодення більша частина наукових
досліджень фінансується за рахунок самих науковців-дослідників, у т.ч. і публікація
результатів наукових досліджень (статей, посібників, монографій, тез конференцій тощо).
Щоправда, як справедливо відзначено О. Хавричевою: “грошова мотивація досить
швидко згасає: людина швидко звикає до нового, вищого рівня оплати. Той рівень оплати,
який ще вчора мотивував її на високу робочу віддачу, незабаром стає звичним і втрачає
спонукальну силу” [7].
Таким чином, постійне використання грошових виплат як єдиного інструмента
стимулювання трудової діяльності може справити суперечливий вплив на діяльність
науковця.
Отже, стимулювання наукових розробок не може бути дієвим без комплексного
поєднання матеріальних стимулів та застосування методів нематеріального стимулювання.
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The article says about the features of use of the internet network in the enterprise’s marketing strategy. The
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В статті розглянуті особливості використання мережі Інтернет в маркетинговій стратегії
підприємства. Проаналізовано зростання сегменту Інтернет-маркетингу. Обґрунтовано використання
мережі Інтернет в управлінні онлайн-репутацією підприємства. Досліджено обсяг медійної Інтернетреклами.
Ключові слова: Інтернет-маркетинг, Інтернет-реклама, маркетингова стратегія, мережа Інтернет,
онлайн-репутація підприємства.

Одним з результатів переходу України до відкритої економіки та інформаційного
суспільства стало проникнення реклами в усі сфери нашого життя. Вплив реклами на
суспільство настільки великий і відчутний, що сьогодні вже дуже важко знайти людину, яка
б не дивилась рекламу взагалі або не знала, про що йде мова. Ще складніше, напевно, знайти
компанію, яка б зовсім не намагалася прорекламувати свій товар. Багато провідних
економістів, маркетологів та менеджерів вважають, що у наш час неможливо продати жодну
продукцію, не вдаючись до реклами. Адже це не лише спосіб розповісти потенційному
споживачеві про переваги продукції, акції, зменшення чи ріст цін. Це, в першу чергу, спосіб
не загубитися серед конкурентів, проінформувати покупців про своє існування.
Сьогодні, коли споживач має справу з різноманітною інформацією в умовах значного
насичення інформаційного простору, виробник змушений застосовувати дедалі агресивніші
засоби для того, щоб споживач сприйняв рекламне оголошення. Компанії вимушені постійно
шукати шляхи вдосконалення своєї маркетингової стратегій, для того, щоб не лише не
втратити своїх покупів, але й зацікавити нових. В таких умовах, використання традиційних
механізмів маркетингу швидко заміщається новими технологіями, і досить актуальним стає
розгляд питання розвитку Інтернет-маркетингу та використання мережі Інтернет як
складової маркетингової стратегій сучасного підприємства.
Дослідженню питання інтернет-маркетингу присвячено увагу в працях вітчизняних
науковців, зокрема Є. Павлової, О. Дьяконова, В. Плескач, Т. Затонацької, а також у роботах
російських та зарубіжних дослідників, таких як І. Успенський, А. Калініна, Т. Данько, Дж.
Блайд, Д. Козье та інших. Питанням оцінки ефективності інтернет-реклами займалися П.
Алашкін, С. Бердишев, Т. Бокарев, Г. Дейнекін, М. Макарова, Н. Меджибовська [1].
Інтернет впливав і продовжує впливати на формування й розвиток світового
інформаційного співтовариства. Сьогодні практично неможливо знайти навіть малу
організацію у світі, яка не має свого представництва в Інтернеті. Розвиваються Інтернет487

магазини, Інтернет-консультації, Інтернет-аукціони. Деякі фірми надають можливість
замовлення інформаційної продукції або послуги через Інтернет [1].
Це відбувається тому, що мережа Інтернет охоплює найдешевші та найкращі на
сьогодні технічні комунікації, що відкриває виробникам та споживачам можливості
встановлювати та підтримувати в режимі реального часу постійний зв’язок з будь-яким
респондентом у світі. Ефективність Інтернету можна прирівняти до інших рекламних
засобів. Проте потенціал Інтернету значно більший завдяки безпосередності, гнучкості,
інтерактивності цього засобу, а також його здатності вийти за цільову аудиторію дійсно в
глобальному масштабі.
До того ж, для України характерним є зростання темпів охоплення споживачів
мережею Інтернет. За даними 2009-2014 років, які оприлюднено Київським міжнародним
інститутом соціології, кількість користувачів зросла майже в два з половиною рази з 26% у
2009 році до близько 62% у 2014 [2].
В широкий обіг увійшли різноманітні технічні засоби, що мають доступ до мережі
Інтернет, а саме: сучасні комунікатори, смартфони, планшети тощо. З розвитком
інфраструктури користувачі навчилися застосовувати нові можливості всесвітньої мережі,
вступили в економічні відносини за допомогою Інтернету, а згодом почали породжувати
попит на удосконалення функцій та можливостей діяльності в Інтернеті. Це спричинило
появу нових сервісів, широкий розвиток сфери обслуговування. Якщо раніше споживачі
шукали в Інтернеті необхідну інформація, то на сьогодні користувач може замовляти,
бронювати квитки, оплачувати рахунки за комунальні послуги, робити покупки в мережі,
замовляти різноманітні сервіси, в тому числі і якісну інформацію.
Сегмент Інтернет-маркетингу і реклами зростає з кожним днем, про що свідчить
постійна поява нових Інтернет-магазинів. Інтернет Асоціація України дослідила медійну
рекламу та виявила, що обсяг ринку медійної Інтернет-реклами в 2014 році порівняно з 2013
зріс на 11% (рис. 1).

Рис. 1. Обсяг медійної інтернет-реклами в 2013-2014 рр., грн.
Дані сформовано авторами на основі [3]

До того ж, Інтернет Асоціація України виявила, що у структурі форматів лідирує
банерна реклама, на частку якої припадає 49% ринку Інтернет-реклами. На другому місці
відеореклама (36%). Частка спонсорства і нестандартних форматів реклами становить в
сукупності 15% ринку (рис. 2). Інтернет-маркетинг, дозволяє розширити зону інформаційнокомунікаційних можливостей, що створює унікальні і практично безмежні умови для
реалізації управлінських рішень різного рівня. Товарна політика може включати в себе
одночасно: опис та аналіз маркетингового оточення товарів, інструменти оперативного
дослідження споживчих мотивацій, шляхом проведення онлайн-опитувань, урахування
інтенсивності реакцій споживачів, кількості відвідувань сайту; елементи розробки нових
товарів та сервісного обслуговування тощо. Водночас, інтерактивна комунікація дозволяє
скорегувати цінову політику, сформувати еластичну систему ціноутворення. У сфері
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збутової політики, в свою чергу, не лише відповідає за реалізацію товару через Інтернет, але
й за забезпечення можливості оплати через глобальну мережу [4, c. 112].

Рис. 2. Структура інтернет-реклами в 2014 році, %
Дані сформовано авторами на основі [3]

Окрім очевидних особливостей використання мережі Інтернет в маркетинговій
стратегії підприємства, існують і інші, менш помітні переваги. Так, використання мережі
разом з інтерактивністю надає можливість створення іміджу підприємства. Проведення,
наприклад, лотереї серед відвідувачів сайту, на якій вони можуть щось виграти або просто
зіграти в цікаву гру, одночасно і приваблює відвідувачів на сайт, і підтримує інтерактивну
взаємодію з ними.
Мережа Інтернет допомагає підприємствам в створенні та управлінні онлайнрепутацією. Це відбувається наступним чином: спеціалісти з маркетингу збирають
інформацію про компанію за допомогою спеціальних програм чи вручну на сайтах, форумах,
в соціальних мережах, аналізуючи коментарі покупців, після чого розподіляють зібрану
інформацію на позитивну та негативну.
Робота з позитивною та нейтральною інформацією полягає у вираженні подяки
клієнтам за позитивні відгуки. Для управління негативною інформацією існують спеціальні
методи. Вони поділяються на просте видалення негативної інформації з ресурсів, втручання
в обговорення під виглядом іншого покупця, конструктивне втручання в розмову як
представника компанії чи написання позитивних статей і відгуків [4, c.113].
Отож, враховуючи все вищесказане, можемо виділити основні особливості
застосування Інтернет-маркетингу, а саме: перехід ключової ролі від виробників до
споживачів, коли увага покупців стає найбільшою цінністю, а встановлені взаємини з
клієнтами – головним капіталом компаній; Інтернет є глобальним засобом комунікації, який
не має жодних територіальних обмежень, при цьому вартість доступу до інформації не
залежить від віддаленості від неї, на противагу традиційним засобам; Інтернет сприяє
скороченню часу на пошук партнерів, прийняття рішень, здійснення угод, розробку нової
продукції; інформація та послуги в Інтернеті доступні цілодобово; використовуючи засоби
електронної взаємодії, компанії можуть отримувати детальну інформацію про запити
кожного індивідуального замовника і автоматично надавати продукти та послуги, що
відповідають індивідуальним вимогам; мережа Інтернет допомагає в створенні та управлінні
іміджем підприємства та є незамінним інструментом при проведенні маркетингових
досліджень.
Роль технологічних змін в сучасному світі важко переоцінити, оскільки вони
впливають як на товари та послуги, що пропонуються на ринку, так і на засоби комунікацій.
У зв’язку із стрімким ростом науково-технічного прогресу Інтернет-маркетинг набуває не
лише актуальності, але й поступово перетворюється на основний вид комунікації зі
споживачами. Завдяки Інтернет-маркетингу частково стираються національні кордони, весь
світ стає клієнтом фірми, оскільки ареною стає весь світовий Інтернет-простір.
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МАРКЕТИНГУ
This definition of the marketing mix and a set of international marketing. The basic components of complex
international marketing. The factors to be considered in the development of the marketing mix for foreign market.
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Наведено визначення комплексу маркетингу та міжнародного маркетингу. Встановлено основні
складові комплексу міжнародного маркетингу. Визначено фактори, які необхідно враховувати при розробці
комплексу маркетингу для зарубіжного ринку. Розглянуто та обґрунтовано основні підходи до розробки
комплексу міжнародного маркетингу.
Ключові слова: маркетинг, елементи маркетингу, комплекс маркетингу, комплекс міжнародного
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В умовах глобалізації перед підприємствами виникає необхідність більш ефективного
використання принципів міжнародного маркетингу, щоб не просто працювати на зарубіжному
ринку, а бути конкурентоспроможними і мати можливість ефективно й прибутково
здійснювати операції в міжнародному масштабі. Посилення інтернаціоналізації виробництва
призводить до інтернаціоналізації всієї маркетингової діяльності підприємств та вимагає
розробки різноманітних маркетингових програм для ринків зарубіжних країн. Власне
впровадження концепції міжнародного маркетингу у практичну діяльність, розробка та
реалізація комплексу маркетингу на зарубіжних ринках дає можливість формувати раціональні
виробничі програми, оперативно реагувати на ринкову ситуацію та перемагати в конкурентній
боротьбі. В зв’язку з цим виникає необхідність вивчення і обґрунтування наукових положень
щодо розробки комплексу міжнародного маркетингу та їх практичного застосування з метою
ефективного функціонування та розвитку міжнародної діяльності вітчизняних підприємств.
Комплекс маркетингу, під яким розуміють у вузькому значенні основні інструменти
маркетингу, є однією з фундаментальних категорій сучасного маркетингу. Науковець Е. Дж.
Маккарті описав їх за допомогою концепції «4Р»: product (продукт), price (ціна), place
(місце), promotion (просування). Американський вчений Ф. Котлер визначає маркетинговий
комплекс як «набір маркетингових інструментів, які піддаються контролю, сукупність яких
компанія використовує для отримання бажаної реакції цільового ринку» [1, с. 118]. На його
думку, комплекс маркетингу включає все, що компанія може зробити, щоб вплинути на
попит на свій товар, потрібно лише багаточисельні можливості розділити на чотири групи –
«4 Рs»: продукт (product), ціна (price), місце, розподіл (place), просування (promotion), які є
490

основними елементами комплексу маркетингу. Існують й інші погляди щодо кількості
складових комплексу маркетингу. Зокрема, вітчизняні вчені В.І. Крамаренко і Б.І. Холод
вважають, що оскільки маркетинг став засобом взаємної ув’язки потреб покупців, створених
товарів, які задовольняють ці потреби, то обов’язковим його елементом мають бути «люди»
(people) і їх концепція носить назву «5Р» [2, с. 9]. Зарубіжні науковці-дослідники Д. Бумс і
М. Бітнер пропонують включити в традиційний маркетинг-мікс наступні три елементи: люди
(people), процеси (process) і фізичні особливості (physical evidence) [3, с. 39]. Еволюція
концепції marketing-mix представлена на рис. 1, де розглянута інтернаціоналізація «концепції
4 Р» взята в крайніх межах її появи з праць найбільш відомих зарубіжних вчених: Дж.
Маккарті, Ф. Котлера, Дж. Гейла і С. Паліводи. В загальному, на думку вчених, еволюція
концепції маркетинг-мікс наглядно відображає хід розвитку теоретичної думки в зарубіжній
економічній літературі, що стосується інтернаціоналізації концепції «4 Р».
Еволюція концепції маркетинг-мікс в напрямку його інтернаціоналізації

Маркетинг-мікс

Міжнародний маркетинг-мікс

Дж. Маккарті

Ф. Котлер

Дж. Гейл

С. Палівода

Товар (product)

Товар (product)

Товар (product)

Товар-послуга
(product/service)

Ціна (price)

Ціна (price)

Ціна (price)

Місце (place)

Місце (place)

Місце (place)

Просування
(promotion)

Просування
(promotion)

Просування
(promotion)

Просування (promotion)

Люди (people)

Люди (people)

Політика
(politics)

Прецеденти (precedents)

Суспільна думка
(public opinion)
Політика
(politics)

Ціноутворення (pricing)
Місце продажу (place of sale)

Сила (power)

Прибуток
(profit)

Процес (process)
Планування (planning)

Рис. 1. Еволюція концепції marketing-mix
Джерело: сформовано автором на основі літературного джерела [4, с. 197]

На відміну від науковців Дж. Гейла і С. Паліводи, вітчизняна вчена Т.М. Циганкова
розглядає міжнародний маркетинговий комплекс як «систему інструментів, методів,
прийомів, підходів щодо товару, ціни, просування, каналів розподілення, використання яких
має на меті формування конкурентних переваг на цільовому сегменті або певному
зарубіжному ринку» [5, с. 77]. На її думку, елементами комплексу міжнародного маркетингу
є: товар, ціна, канали розподілення та просування, тобто елементи традиційної концепції
«4Р». Однак в останні роки перелік елементів доповнюється ще кількома «Р» і, як показали
дослідження, в сучасній економічній літературі їх загальна кількість складає понад 16
елементів. Зазначені елементи маркетингу-мікс як в науці, так і в практиці вважаються
«інструментами» або «засобами» маркетингу та необхідні для активного впливу на цільовий
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ринок. Ми притримуємося традиційних поглядів більшості вчених і вважаємо, що базовий
комплекс міжнародного маркетингу має включати чотири основні елементи, а саме: продукт,
ціна, місце (розподіл) та просування.
При виході на зовнішній ринок кожне підприємство вирішує питання та приймає
рішення щодо розробки комплексу міжнародного маркетингу. При цьому виникає
необхідність прийняття рішення не лише для всього комплексу в цілому, а й окремо для
кожного з його елементів. Це обумовлено рядом причин, зокрема: особливостями іноземної
країни; специфікою діяльності на зовнішніх ринках; вимогами та звичками зарубіжних
споживачів; різними формами діяльності на зарубіжних ринках; культурними факторами
тощо. Для успішного функціонування на зарубіжному ринку підприємство має розробити
найбільш вигідний та ефективний для нього комплекс міжнародного маркетингу,
враховуючи ряд факторів, а саме: вплив національних урядів на міжнародну діяльність
підприємства, можливість політичних ризиків, пов’язаних з діяльністю підприємства на
зовнішньому ринку; особливості національних валютних систем, ситуації та проблем з
конвертацією національної валюти; наявність різноманітних ринкових умов, організації та
динаміки розвитку ринків; наявність відмінностей в розвитку комунікаційних засобів та
умов, систем реалізації продукції; національні, релігійні традиції, культурні та мовні
особливості, а також звички споживання товарів (послуг) в різних країнах; нестандартні і
специфічні запити зарубіжних покупців, вимоги зарубіжних партнерів, постачальників,
посередників тощо.
Ряд зарубіжних і вітчизняних науковців виділяє лише адаптований та
стандартизований комплекс міжнародного маркетингу. Адаптований комплекс – це зміна
(адаптація) елементів комплексу міжнародного маркетингу для кожного зарубіжного ринку
окремо, натомість стандартизований комплекс передбачає використання елементів
комплексу міжнародного маркетингу без змін на всіх зарубіжних ринках. Використання
кожного з них призводить до певних позитивних результатів, зокрема, при реалізації
адаптованого комплексу міжнародного маркетингу підприємство набуває наступних переваг:
посилення конкурентних позицій підприємства на кожному зарубіжному ринку за рахунок
більш повної адаптації продукції, методів її розподілу та просування до вимог місцевих
споживачів; зниження ризику втрати певного цільового ринку завдяки здійснення
адаптованої програми його освоєння і отримання більш повної маркетингової інформації про
нього; можливість розширення частки кожного зарубіжного ринку і отримання більш
високого рівня прибутку в порівнянні з використанням стандартизованого комплексу
міжнародного маркетингу та ін.. Проте повна адаптація має досить вагомий незадовільний
аспект – необхідність значних ресурсів і високі витрати на розробку та реалізацію такого
комплексу на кожному зарубіжному ринку.
Реалізація стандартизованого комплексу забезпечує наступні основні вигоди
підприємству: економія у виробництві і маркетингу за рахунок економії засобів на створення
та реалізацію програм модифікації товару, оновлення асортименту, проведення рекламних
кампаній, формування каналів збуту продукції; можливість перенесення і використання
накопиченого досвіду, успішних ідей для товарів, розподілу і просування в інших країнах;
забезпечення централізованої координації та контролю над маркетинговою діяльністю
підприємства в різних країнах; створення глобального іміджу підприємства в усьому світі та
ін.. Разом з наявними значними перевагами, стандартизації притаманні певні і незадовільні
аспекти. По-перше, вона «далека» від універсальної прийнятності для всіх товарів і
підприємств. Стандартизація є успішною стратегією діяльності на зовнішніх ринках лише
при наявності певних умов, а саме: 1) існування ринкового сегмента споживачів з
однаковими характеристиками; 2) доступність комунікаційної, розподільчої інфраструктури
для охоплення цільових покупців підприємства в усьому світі. По-друге, стандартизація
передбачає товарну орієнтацію, а не ринкову, тобто не на споживача. Підприємство, яке
зосереджує увагу на продукції і пов’язаних з нею витратах, може не звернути уваги на
різноманітність потреб і вподобань споживачів в різних країнах, стати «вразливим» для
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конкурентів на окремих зовнішніх ринках. Доведено, що ринкова орієнтація, при якій увага
підприємства зосереджується на споживачах і конкурентах, призводить до більш ефективної
діяльності. По-третє, існує значна кількість факторів і обмежень, які перешкоджають
ефективній реалізації стандартизованого комплексу міжнародного маркетингу на зовнішніх
ринках.
Досліджуючи можливість стандартизації комплексу міжнародного маркетингу, можна
виділити дві групи факторів, які перешкоджають успішному використанню даного підходу і
призводять до необхідності модифікації комплексу. Перша група – це внутрішні фактори, які
випливають із сутності стратегії підприємства і організації його міжнародної маркетингової
діяльності. Вагомими серед них є: сумісність стратегії підприємства з міжнародними
операціями, які проводилися; мотивація і відношення місцевих менеджерів зарубіжних
відділів та філій підприємства; досвід діяльності підприємства на зарубіжному ринку та ін..
Вплив внутрішніх обмежень полягає в тому, що маркетингова стратегія та наявна мережа
зовнішньоекономічних операцій підприємства може бути несумісною з стандартизованим
комплексом міжнародного маркетингу і його елементами. Такі види міжнародної діяльності
як експорт, спільна підприємницька діяльність, ліцензійні угоди тощо досить складно або
взагалі неможливо змінити за короткий проміжок часу. Також прагнення підприємства до
стандартизації може бути неприйнятним зі сторони локальних менеджерів зарубіжних
відділів та філій підприємства. Крім того, ступінь стандартизації комплексу маркетингу має
відповідати досвіду діяльності підприємства на міжнародному чи світовому ринку.
Друга група – це зовнішні фактори, які відносяться до особливостей зарубіжного
середовища. До них відносяться, перш за все, різноманітні державні регулюючі норми та
торговельні бар’єри, які впливають на міжнародну діяльність підприємства і можуть значно
відрізнятися між країнами. До зовнішніх факторів відносяться і відмінності в маркетинговій
інфраструктурі зарубіжних країн – наявність та доступність різних засобів просування,
засобів масової інформації, каналів розподілу, ефективність транспортної та комунікаційної
системи тощо. Іншими важливими зовнішніми факторами є міждержавні культурні та
релігійні відмінності, які необхідно знати і враховувати при розробці комплексу
міжнародного маркетингу. Діяльність конкурентів також може обмежувати можливість
реалізації стандартизованого комплексу міжнародного маркетингу: якщо в практиці
діяльності конкурентів на зарубіжному ринку перевершує адаптація маркетингової програми
і процесу, то при стандартизації комплексу – маркетингова діяльність підприємства буде
неефективною.
Наявність вищезазначених обмежень призводить до неможливості реалізації
стандартизованого комплексу міжнародного маркетингу. Тому більшість підприємств прагне
максимально пристосовувати комплекс маркетингу до умов кожного зарубіжного ринку,
тобто розробляти адаптований комплекс. Проте, повна стандартизація або повна адаптація
вважаються крайніми варіантами, які в практичні діяльності підприємств застосувати досить
складно, а інколи і неможливо.
На нашу думку, підприємствам доцільно використовувати комбінований підхід, який
поєднує в собі елементи стандартизації і адаптації, тобто одні елементи комплексу
маркетингу необхідно стандартизувати, а інші, навпаки, адаптувати до особливостей
зарубіжного ринку. Для цього потрібно провести детальний аналіз маркетингового
середовища в результаті якого необхідно визначити елементи комплексу маркетингу для
стандартизації і адаптації, ступінь їх стандартизації і адаптації, а також відповідні зміни, які
потрібно внести безпосередньо в самі елементи комплексу міжнародного маркетингу. У
випадку застосування комбінованого підходу базовим може бути комплекс маркетингу, який
реалізується на внутрішньому ринку, або спеціально розроблений комплекс для
використання в міжнародному масштабі.
Слід відмітити, що корінних відмінностей між розробкою комплексу маркетингу для
внутрішнього ринку та зовнішнього ринків немає, оскільки в обох випадках
використовуються одні й ті ж принципи і методи, але специфіка функціонування зарубіжних
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ринків і умови роботи на них надає комплексу міжнародному маркетингу певних
особливостей. Зокрема, це більш складний і трудомісткий процес, а також пов’язана з ним
постановка і вирішення нових завдань; більш низька масштабність охоплення об’єктів
міжнародного маркетингу; залучення значних ресурсів; високий рівень кваліфікації і
відповідальності виконавців; значні можливості для розробки комплексу міжнародного
маркетингу та розвитку конкурентних переваг.
Отже, основним принципом розробки комплексу міжнародного маркетингу є
орієнтація кінцевих результатів на реальні вимоги і побажання зарубіжних споживачів з
врахуванням специфіки зарубіжних ринків, особливостей міжнародної торгівлі,
економічних, правових, соціально-культурних характеристик зарубіжних країн.
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КОМПЛЕКСНИЙ ПІДХІД ДО ПРОТИДІЇ НЕЛЕГАЛЬНІЙ МІГРАЦІЇ: ЗАРУБІЖНИЙ
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The features of international experience on the formation of an integrated approach to combat illegal
migration, which includes a number of tools to detect and prevent infiltration of illegal migrants. The general strategic
directions and software against illegal migration. Analyzed measures to combat illegal migration in different countries.
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Розглянуто особливості закордонного досвіду формування комплексного підходу до протидії
нелегальній міграції, який містить низку засобів з виявлення та припинення проникнення нелегальних мігрантів.
Розглянуто загальні програмно-стратегічні напрями протидії нелегальній міграції. Проаналізовано заходи
щодо протидії нелегальній міграції в різних країнах світу.
Ключевые слова: нелегальна міграція, міграційна політика, зарубіжний досвід, контроль, протидія
нелегальній міграції

Однією з характерних тенденцій розвитку міжнародної міграції є неухильне зростання
масштабів нелегальної міграції, що пояснюється різними факторами економічного та
політичного характеру. За оцінками ООН, щорічно від 2,5 до 4 млн. осіб перетинають
міждержавні кордони нелегально.
Слід звернути увагу, що нелегальна міграція є потужним викликом як особистій
безпеці людини, так і безпеці приймаючої країни. Вона спотворює соціальну,
демографічну, територіальну структуру, загострює конкуренцію на місцевих ринках праці
та житла, створює цілі сектори зайнятості, які не мають законодавчого регулювання,
викликає соціальну напругу, ріст ксенофобії та екстремізму [1].
Збільшення кількості нелегальних мігрантів суттєво впливає на економічну,
соціальну, культурну, демографічну та інші сфери суспільного життя як країни, яка приймає
працівників, так і країни, з якої останні виїжджають. Тому боротьба з незаконною міграцією
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визнається однією із складових державної політики в сфері боротьби зі злочинністю та
торгівлею людьми в різних країнах. Перед країнами постає завдання впровадження дієвої
міграційної політики, спрямованої на впорядкування процесів, пов’язаних з перетинанням
іноземцями та особами без громадянства державного кордону.
Слід акцентувати увагу на тому, що політика у сфері протидії нелегальній міграції є
складовою комплексної міграційної політики, що включає управління еміграційними та
імміграційними процесами законного та незаконного характеру.
Аналіз єдиної імміграційної політики країн Європейського Союзу (ЄС) дозволив
зазначити, що її стрижнем є боротьба з нелегальною імміграцією, яка становить невід'ємну
частину комплексного підходу до ефективного управління міграційними процесами.
Важливість заходів, які спрямовано на боротьбу з нелегальною імміграцією в країнах
ЄС неодноразово підкреслюється на усіх засіданнях профільних комісій. Це обумовлено тим,
що нелегальна імміграція і торгівля людьми вже давно стали викликом безпеці не тільки
окремих країн, а й ЄС в цілому.
Таблиця 1
Загальні програмно-стратегічні напрями комплексного підходу до протидії нелегальній
імміграції в країнах ЄС (складено на основі [3])
Напрями
Співпраця
з
третіми
країнами
Удосконалення
охорони
зовнішніх кордонів ЄС,
подальше
зміцнення
зовнішніх кордонів

Боротьба
людьми

проти

торгівлі

Боротьба з нелегальним
працевлаштуванням
Узаконення
перебування
нелегальних іммігрантів
Політика повернення

Поліпшення
інформацією

Оцінка
політики

обміну

ефективності

Заходи в рамках напряму
Діалог і співпраця в галузі міграції між ЄС та країнами походження і
транзиту: спільне патрулювання, спостереження і зміцнення потенціалу
реагування.
Програма формування спільної політики у сфері управління кордонами
держав ЄС.
Створено базу для подальшого підвищення рівня прикордонного контролю:
прийнято Прикордонний кодекс і створено Агентство з управління
оперативним співробітництвом на зовнішніх кордонах держав-членів
FRONTEX. Впроваджено біометричні технології в системи прикордонного
контролю. Створена єдина автоматизована система в'їзду-виїзду для реєстрації
громадян третіх країн, що в'їжджають на територію ЄС або покидають її.
Прийнято програму і послідовність дій в даній сфері на середньострокову
перспективу. План дій охоплює ряд питань: заходи щодо поліпшення
розуміння злочинів та їх аспектів, запобігання торгівлі людьми, підвищення
ефективності проведення розслідувань і судового переслідування злочинців,
захист та підтримка жертв, безпечне повернення та реінтеграція, питання,
пов'язані з боротьбою з торгівлею людьми в третіх країнах.
Санкції проти недобросовісних роботодавців. Додатковим інструментом є
заходи на рівні ЄС, спрямовані на гармонізацію таких санкцій.
Вживання заходів щодо громадян третіх країн, які незаконно перебувають в
ЄС і які навряд чи, з різних причин, будуть повернуті в свої країни
походження. На цих осіб, з причини їх статусу нелегальних мігрантів, не
поширюються заходи щодо інтеграції.
Укладання нових угод про реадмісію; досягнення прогресу щодо
запропонованої Директиви про повернення, використання державами-членами
спільних рейсів для повернення; поліпшення можливостей забезпечення
документами для повернення громадян третіх країн, які не мають проїзних
документів.
Обмін інформацією технічного і стратегічного характеру з метою оперативної
співпраці між державами. З цією метою використовуються інструменти:
ICONet (заснований на Інтернет- мережі для обміну між державами-членами
інформацією про нелегальних міграційних переміщеннях), підтримка
Європолу.
Оцінка ефективності законодавства про зобов'язання комерційних
перевізників щодо запобігання нелегальній міграції, про заходи з протидії
сприянню в незаконному в'їзді, транзиті і проживанні (контрабанда) з метою
виявлення проблем.

При цьому звертається увага на комплексність вирішення проблеми, що
передбачає заходи, які охоплюють різні стадії міграційного процесу нелегальної міграції і
спрямовані на забезпечення балансу між безпекою та елементарними правами людини.
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Перед країнами ЄС постала необхідність прийти до згоди з приводу хоча б мінімального
стандарту щодо протидії нелегальній імміграції, посиленню координації дій та поліпшенню
взаємодії в рамках транскордонного співробітництва між поліцейськими, прикордонними та
імміграційними службами.
В силу цих причин протягом останнього десятиліття ЄС поступово просувався до
встановлення основ загальних правових рамок в області імміграційної політики на основі
досягнення наступних задач: зміцнення партнерства з країнами, що не входять в ЄС для
регулювання нелегальної імміграції; розробка політики повернення нелегальних іммігрантів
на батьківщину; ефективне використовувати біометричних та інформаційних систем [2, с.
120].
Для досягнення цих задач, в рамках комплексного підходу, сформовано загальні
програмно-стратегічні напрями протидії нелегальній імміграції (табл.1).Слід констатувати,
що держави, в яких спостерігається найбільш високий приплив нелегальних мігрантів,
наполягали на запровадженні жорсткіших економічних санкцій стосовно країн, які не
перешкоджають незаконному виїзду своїх громадян в Європу. Було запропоновано надавати
суми економічної допомоги країнам, що розвиваються, в залежності від ефективності
заходів, які вони провадять для попередження нелегальної міграції. Однак, Франція, Швеція
та Люксембург, вважаючи, що Європа в найближчі роки не зможе зберегти доступний рівень
життя і соціального забезпечення без допомоги іммігрантів, наполягали на використанні,
перш за все, регулятивних, а не заборонних заходів.
Таблиця 2
Закордонний досвід щодо протидії нелегальній міграції
Країна
Канада

Італія

Великобританія

Японія

Бельгія
Німеччина

Заходи щодо протидії нелегальній міграції
В законодавстві передбачено суворі заходи для боротьби з нелегальною міграцією. Так,
співробітники імміграційної служби можуть заарештовувати іноземців, а також тих, хто
має вид на проживання, і порушив імміграційне законодавство. Законодавство
передбачає суворі заходи щодо покарання тих, хто приймає участь в організації
нелегальної міграції: довічне ув'язнення і штраф в 1 млн. канадських доларів.
Розвивається багатостороннє співробітництво з країнами, звідки виходять і через які
йдуть потоки мігрантів (інвестування виробництва і створення робочих місць).
Проводячи легалізації, уряд Італії намагається задовольнити потреби бізнесу і системи
соціальних послуг, де є потреба в робочій силі. Влада проводить «вибіркове
врегулювання робочих відносин» (в галузях, де спостерігається нестача робочої сили
або виникає потреба за допомогою дешевої праці мігрантів підвищити
конкурентоспроможність). Іммігранти, які не мають віз, направляються в Спеццентр і
через 60 днів висилаються з країни без права в'їзду протягом 10 років. Власнику
підприємства, який використовує працю нелегальних іммігрантів - штраф в розмірі 5 тис.
євро за кожного з них.
Встановлюються щорічні квоти на мігрантів з країн, що не входять до ЄС. Діє база
даних, до якої заносяться відомості про всіх, хто перетнув кордон країни і залишився в
ній на нелегальних підставах. Всі вони підлягають депортації, подальший в'їзд до
Великобританії їм закритий.
Діють суворі закони про перебування іноземців та одна з найдосконаліших у світі систем
їхнього обліку. Введено біометричний контроль для всіх іноземців, які в'їжджають в
країну. Незаконне перебування іноземних громадян веде до депортації з країни, а в разі
злісних порушень тягне тюремне ув'язнення. У 2012 році вступили в силу нові правила
реєстрації іноземців, спрямовані на посилення контролю над їх проживанням і роботою.
Введено штраф в 200 тис. ієн, якщо іноземець не повідомить протягом 14 днів про зміну
адреси; він може бути депортований, якщо не зробить це протягом 90 днів. Підприємцю,
який незаконно найняв іноземця на роботу загрожують до 3 років в'язниці або штраф до
3 млн. ієн. Імміграційна служба разом з поліцією систематично здійснює контроль в
місцях можливого проживання незаконних мігрантів.
Встановлено штрафні санкції (в сумі до 500 тис. франків) для підприємців за найм
кожного нелегального працівника.
Законодавчо виключено автоматичне право на отримання притулку.

Наразі новітньою тенденцією є розуміння європейського суспільства, що спрощуючи
в'їзд для осіб, які володіють високими професійними якостями, слід підсилювати
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імміграційний контроль і боротьбу з нелегальною міграцією за допомогою методів, що не
суперечать міжнародному праву.
Необхідно зазначити, що для успішної протидії нелегальній імміграції необхідні
ефективні механізми, які дозволяють перекрити чи обмежити надмірний потік нелегалів, а
для скорочення чисельності іммігрантів і, перш за все, біженців – комплекс засобів, які
спрямовані на спрощення процедури повернення іммігрантів на батьківщину. Заходи щодо
протидії нелегальній міграції в різних країнах світу наведено в табл.2.
Отже, в цілому слід зазначити, що ряду країн вдалося знайти компромісний план
проведення єдиного курсу з протидії нелегальній імміграції, який містить низку засобів з
виявлення та припинення проникнення нелегальних мігрантів. Слід зазначити, що
європейська система протидії нелегальній міграції представляє практичний інтерес для
України та потребує заходів, спрямованих на подальше опрацювання та адаптацію на
вітчизняному ґрунті.
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Научный журнал «ЭКОНОМИКА И ФИНАНСЫ» (Украина)
приглашает принять участие в
Международной научно-практической конференции:

«Экономика, управление, право: проблемы науки и практики»
которая состоится в Nurnmberg, Germany
25 декабря 2015 года
Тематические направления конференции:
Секция 1. Экономика и управление национальным хозяйством.
Секция 2. Экономика и управление предприятием.
Секция 3. Развитие производительных сил и региональная экономика.
Секция 4. Деньги, финансы и кредит.
Секция 5. Бухгалтерский учет, анализ и аудит.
Секция 6. Налогообложение и бюджетная система.
Секция 7. Экономическая безопасность субъектов хозяйственной деятельности.
Секция 8. Математические методы в экономике.
Секция 9. Государственное управление, самоуправление и государственная служба.
Секция 10.Право.
Секция11. Экономика туризма.
Секция12. Менеджмент.
Секция13.Маркетинг.

Для участия в конференции приглашаются преподаватели высших учебных
заведений, научные работники научно-исследовательских учреждений, аспиранты,
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