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1. NATIONAL ECONOMICS AND MANAGEMENT
Kolodiychuk A.V.
PhD, Associate Professor of the
Department of management in tourism and hotel-restaurant business
Uzhgorod Trade and Economic Institute of the
Kyiv National Trade and Economic University, Ukraine

THE REVIEW OF SCIENTIFIC METHODS AND MODELS FOR ASSESSING
RISKS OF INFORMATION SECURITY
Колодійчук А.В.
к.е.н., доцент кафедри менеджменту туристичного та готельно-ресторанного бізнесу
Ужгородський торговельно-економічний інститут
Київського національного торговельно-економічного університету, Україна
ОГЛЯД ГАЛУЗЕВИХ МЕТОДІВ Й МОДЕЛЕЙ ОЦІНКИ РИЗИКІВ ІНФОРМАЦІЙНОЇ
БЕЗПЕКИ
The article deals with modern branch methods and models of information security risk
assessment, their comprehensive description is presented and the sectoral character and
application features are substantiated. In particular, the peculiarities of their application in such
socio-economic spheres as production, education, science, transport, tourism, housing, finance and
banking, defense are considered.
Keywords: model, critical asset, method, risk, information system, matrix, operational cost
analysis, information security.
У статті розглянуто сучасні галузеві методи й моделі оцінювання ризиків
інформаційної безпеки, подана їх вичерпна характеристика і обґрунтовано галузевий
характер і особливості застосування. Зокрема, розглянуто особливості їх застосування у
таких соціально-економічних сферах, як виробництво, освіта, наука, транспорт, туризм,
житлове господарство, фінансово-банківський сектор, оборона.
Ключові слова: модель, критичний актив, метод, ризик, інформаційна система,
матриця, операційний аналіз затрат, інформаційна безпека.

Особливості і загрози інтрузії ІКТ в головних галузях національної
економіки

можна

оцінити

за

допомогою

методів

і

моделей,

які

використовуються в різних галузях економіки і сферах суспільного життя
(торгівля, оборона, освіта, наука, виробництво, транспорт, туризм, ЖКГ).
Власне на цих галузевих методах і моделях ми зупинимося у дослідженні.
В загальному широко практикується застосування методів статистичного
аналізу, імітаційного моделювання інвестиційних ризиків інтрузії ІКТ на
виробництві

через

прийом

статистичних

випробувань

Монте-Карло,

аналізування чутливості показників ефективності реалізації інвестиційних ІТпроектів у сфері промисловості і сільського господарства. Методичний підхід
П. Плетнєва – В. Бєлова [1, 83] з приводу оцінки ризиків інформаційної безпеки
суб’єктів малого і середнього підприємництва містить п’ять слідуючих етапів:
інвентаризація

критичних

активів,
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які

потребують

забезпечення

інформаційного захисту; ідентифікація ризиків невідповідності інформаційної
системи

підприємства

середовищем

моделі

підприємницького

законодавчим
актуальних

суб’єкта

за

вимогам;
загроз

допомогою

складання

експертним

інформаційній
доступного

безпеці

математичного

інструментарію теорії графів і методики виявлення ризиків через застосування
алгоритму логічного висновку Сорит; проведення кількісного оцінювання
ступенів

виявлених

ризиків

інформаційної

безпеки

підприємств,

що

здійснюється через добуток ймовірностей настання загрози інформаційної
безпеки, цінності активів, ризику невідповідності законодавству, середнього
арифметичного з ймовірностей використання організаційних та технічних
вразливостей інформаційної системи підприємства; визначення допустимого
рівня ризику (не більше загальноприйнятих 5% від отриманого річного доходу
підприємства). Інша модель оцінки ризиків ІКТ на виробництві – це імітаційна
модель аналізу рівня ризику інвестиційних та інноваційно-інвестиційних
проектів І. Голікова-В. Голікова, яка реалізована також цими авторами у модулі
середовища програмування “Visual Basic for Applications”, що дозволяє
розраховувати критерії ефективності інвестиційних ІКТ-проектів і здійснювати
відбір оптимальних проектів. Цією моделлю передбачається, що спочатку
вводяться вихідні параметри інвестпроекту, після чого утворюють масив згідно
закону розподілу з рівними ймовірностями чи відповідно до заданого закону
розподілу, моделюють різноманітні проектні альтернативи, здійснюють
статистичні розрахунки і отримують відповідь на допустимість виконання ІКТпроекту з огляду на ризик. У той же час зміст ігрової моделі В. Юр’єва щодо
оцінки ризику функціонування інформаційної системи підприємств та
формування бюджету їхньої інформаційної безпеки передбачає, що імовірності
відбиття

атак

на

інформаційні

ресурси

та

складові

підприємницької

інформаційної системи є елементами платіжної матриці парної антагоністичної
гри, а її призначення полягає в оптимізації фінансування інформаційної безпеки
інформаційних активів.
Модель оцінки ризиків інформаційної безпеки освітньої установи
5

М. Чусавітіна базується на методі аналізу ієрархій Т. Сааті й використанні
програми “Super Decisions”, і включає ряд етапів: визначення експертом
вагових коефіцієнтів джерел загроз (враховується ймовірність появи джерела
загрози, ймовірність реалізації самої загрози, розраховується можливий
збиток), оцінка відношення імовірності виникнення кожного джерела загрози
до всіх загроз інформаційної безпеки, підрахунок сукупного обсягу збитків від
кожної з можливих загроз, ідентифікація найбільш критичних сервісів з точки
зору інформаційної безпеки освітньої установи.
У зв’язку з абстрактним характером діяльності найбільш підходящими, на
наш погляд, є якісні експертні методи дослідження ризиків інформаційної
безпеки установ наукової сфери, зокрема мова йде про експертно-аналітичний
метод CORAS, який є одним з найпростіших та водночас найбільш відповідає
умовам розвитку вітчизняної науки. Він містить сім етапів реалізації, серед
яких збір необхідної інформації, обговорення експертів-аналітиків отриманої
інформації

з

установою-замовником,

з’ясування

невідомих

моментів,

ідентифікація ризиків інформаційної безпеки підприємства, оцінка експертами
наслідків справдження виявлених ризиків, презентація ризиків і всіх причиннонаслідкових

зв’язків,

що

їх

супроводжують,

вироблення

комплексу

превентивних заходів для запобігання негативних наслідків.
Туристичні агентства дуже часто є підприємствами середнього бізнесу, а
тому для них може широко застосовуватися матрична модель оцінки ризиків
інформаційної безпеки малих й середніх підприємств, яка установлює зв'язок
між активами, засобами управління, загрозами й вразливостями і передбачає
складання трьох спеціальних матриць: матриці активів (точніше “вразливістьактиви”), матриці загроз (“вразливість-загрози” відповідно) і матриці контролю
(“засоби контролю-загрози” відповідно). За допомогою них визначаються
показники сукупного впливу вразливості на активи підприємства, відносного
сукупного впливу загрози, відносного сукупного впливу засобів контролю. Для
кожної з матриць розроблена експертна шкала впливу.
Модель оцінки ризиків інформаційної безпеки автотранспортних засобів
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(як

головного

активу

автотранспортних

підприємств)

Д. Клеця

–

А. Маковецького передбачає проходження таких етапів: ідентифікація ризиків
інформаційної безпеки автотранспортних засобів (групи ризиків стосуються
силових агрегатів; шасі і електронних систем безпеки; електронних систем
кузову; систем забезпечення комфорту); ранжування загроз відповідно до рівня
ризику (останній розраховується як добуток цінності активів на ступінь
імовірності

виникнення

загрози);

бальне

оцінювання

цінності

активів

відповідно до ступеня ймовірності; визначення наслідків реалізування ризиків.
Для оцінювання ризиків інформаційної безпеки підприємств залізничного
транспорту розроблена багатофакторна модель М. Глухова – А. Краснощока, у
якій враховують збиток від загрози, імовірність справдження загрози, а також
розраховують

коефіцієнти

вразливості

інженерно-технічних

заходів,

програмно-апаратних заходів, організаційних заходів, вразливості персоналу.
Загрози в даній моделі класифікують на об’єктивні, неумисні дії персоналу,
умисні дії персоналу. Узагальнена модель оцінки ризиків інформаційної
безпеки в банківській сфері І. Писаренка має наступну структуру: аналізування
критичних інформаційних ресурсів, побудова моделі ресурсів, яка відображає
взаємозв’язки між ними; оцінка протікання бізнес-процесів для аналізу
критичності ресурсів; визначення загроз інформаційної безпеки та вразливостей
захисту; визначення ймовірності виникнення загроз, величини вразливостей та
збитків фінансовим установам; визначення величин ризиків і їх ранжування.
Аудитно-аналітична модель оцінки ризиків інформаційної безпеки
електронної комерції Є. Тищенка – О. Капустіної [2, 84] включає в себе етапи:
ініціювання аудитно-аналітичної перевірки, збирання та аналіз усіх необхідних
інформаційних та інформаційно-аналітичних даних, складання й представлення
висновку з аудиту. Особливістю прикладного використання цієї моделі є її
блочний характер; маються на увазі такі обов’язкові функціональні блоки
електронної комерції, як: 1) інтернет-магазин; 2) управління інформаційними
технологіями;
відбувається

3) управління
від

інформаційною

інтернет-магазину

до
7

безпекою.

управління

ІТ

Збір

інформації

та

управління

інформаційною безпекою. В протилежному напрямку передаються вимоги
щодо забезпечення захисту інформаційної системи торговельного підприємства
(між 2-им та 3-им блоками), електронна автоматизація торговельної діяльності
(між 1-им та 2-им блоками). На управління інформаційної безпеки покладені
функції власне реалізації вищеописаної моделі, тобто виконання процедури
аудиту

інформаційної

безпеки,

управління

інцидентними

ситуаціями,

пов’язаними з ІКТ, та управління самими ризиками. Крім того, для вивчення
ризиків неотримання операційного прибутку від торгівлі комп’ютерною
технікою (тобто для підприємств відповідної сфери й відповідної спеціалізації)
через падіння рівня чистого доходу від її реалізації можна застосовувати
спеціальну модель операційного CVP-аналізу (розшифровується як “costsvolume-profit” – “затрати-обсяг-прибуток”), що дає змогу визначити т.зв. межу
та коефіцієнт безпеки; вона спрямована на спрощення і обґрунтування
прийняття управлінських рішень. Для сфери оборони інформаційна безпека є
особливо актуальною і основоположною. Головною моделлю в даній сфері
стала модель оцінки ризиків інформаційної безпеки ВПК на основі нечітких
множин (О. Корченко, В. Щербаков, С. Єрмаков та ін.). Ризик інформаційного
ресурсу по відношенню до конкретної загрози обраховується в рамках даної
моделі як добуток ймовірності загрози, вразливості захисту та цінності ресурсу.
Скелетом моделі є так звані нечіткі когнітивні карти з дугами, які будуються за
бальною або лінгвістичною шкалою і описують імовірність сценарію реалізації
загрози. У них зазначаються: 1) вид порушника; 2) потенціал порушника;
3) подолання

системи

захисту;

4) реалізація

атаки

на

об’єкт

ІКТ-

інфраструктури. Таким чином, наочно показується імовірність подолання
системи інформаційного захисту оборонного об’єкта та можливість ураження
ним комп’ютеризованих систем військового призначення. Необхідно також
зазначити, що модель враховує режимний характер роботи військової
організації та існуючу в ній чітку підзвітність особового складу, тому легко і
швидко дозволяє виявити порушення й такого роду.
Будівельні корпоративні структури зорієнтовані на досить популярні
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моделі оцінки ризиків інформаційної безпеки, своєрідні “каталоги загроз, які
можна доповнювати, скорочувати, коригувати”: “CRAMM” (поєднання якісних
й кількісних методів оцінки ризику) та “RiskWatch” (більш точні методики
оцінки співвідношення величини можливих збитків від настання загроз
інформаційної безпеки до затрат на інформаційний захист), реалізовані у
форматі спеціальних сертифікованих програмних продуктів. Таким чином,
огляд методів і моделей показав, що вони різноманітні і багатосторонні, а їх
застосування залежить від конкретної ситуації ризикографічного характеру.
Література:
1. Плетнев П.В. Методика оценки рисков информационной безопасности на
предприятиях малого и среднего бизнеса / П.В. Плетнев, В.М. Белов // Доклады
ТУСУРа. – 2012. – №1 (25), ч. 2. – С. 83-86.
2. Тищенко Е.Н. Методика оценки рисков информационной безопасности
экономических информационных систем электронной коммерции / Е. Тищенко, О.
Капустина // Экономика и управление. – 2014. – №7.- С. 83-87.
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WORLD EXPERIENCE OF REGULATORY TOOLS TO STIMULATE
TECHNOLOGICAL ENTREPRENEURSHIP
The article analyzes foreign experience of using regulatory tools to stimulate technological
entrepreneurship and suggests directions for improving the state regulatory policy of Ukraine.
Key words: technological entrepreneurship, regulatory tools, digitalization of the economy.

The UN General Assembly in the 2012 and 2014 years adopted resolutions
67/202 and A/69/320 on the role of entrepreneurship in the context of sustainable
development goals, consisting in creating new jobs and stimulating economic growth
and innovation, improvement of social conditions and assistance in solving
environmental problems.
The idea that entrepreneurship is the key to sustainable development and the
most important prerequisite for reducing poverty and improving the quality of the
environment is becoming increasingly unanimous in the world.
The development of technological entrepreneurship in Ukraine is very
important. Especially, considering that the highest technological structures are the
fifth (information and communication technologies, aerospace engineering, New
9

sources of energy) and the sixth (biotechnology, genetic engineering, research in the
field of artificial intelligence) - the country's GDP structure is less than 4% (the sixth
way is less than 0,1%), and more than half of the output (57,9%) falls on the third
technological structure [1].
In the conditions of the need to modernize the Ukrainian economy, in the
context of the transition to the trajectory of sustainable development, transformation
of state regulatory policy to stimulate technological entrepreneurship becomes an
urgent task.
The directions of improving the state regulatory policy of Ukraine are clearly
seen when studying the country's data in the Doing Business 2017 rating (table 1).
Ukraine in the rating Doing Business 2017
Index
Ease of doing business rank (1–190)
Resolving insolvency (rank)
Time (years)
Cost (% of estate)
Recovery rate (cents on the dollar)
Dealing with construction permits (rank)
Procedures (number)
Time (days)
Cost (% of warehouse value)
Getting electricity (rank)
Procedures (number)
Time (days)
Cost (% of income per capita)
Paying taxes (rank)
Payments (number per year)
Time (hours per year)
Total tax rate (% of profit)

Table 1

*

Rank
80
150
2,9
42,0
7,5
140
10
67
15,2
130
5
281
637,6
84
5
355,5
51,9

*

Compiled by Doing Business 2017: Equal Opportunity for All. − International Bank for
Reconstruction and Development / The World Bank 1818 H Street NW, Washington DC 20433 /
www.worldbank.org

It is known that the regulatory policy is the systematic development and
application of national funds and institutions in order to formulate methods of using
the state's regulatory powers.
This includes the integration of competition policy and the initiative of market
openness in the field of regulatory policy and the changing culture of regulatory
bodies in such a way that they are systematically characterized by the flexibility and
use of results-oriented approaches.
10

In different countries, there are different approaches to improving the state
regulatory policy.
So, in Japan and Korea, where the main regulatory problem was excessive
regulation and government intervention in the economy, the main emphasis was
placed on reducing the economic role of the state through deregulation.
In the US, where there were relatively few barriers to entry into most sectors of
the economy, but there was an expensive federal regulatory structure in the field of
social policy, the emphasis was on improving the quality of regulation through the
rigid application of the principle of profitability (the ratio of benefits and costs).
In Holland, whose goal was to reorient the corporatist state to market relations,
the regulatory sphere was focused on state counseling and administrative barriers.
In Mexico, where the process of integrating regulatory structures into the North
American Free Trade Agreement, the priority was given to eliminating inconsistent,
duplicative regulation and the implementation of enforcement mechanisms [2].
The task of improving the regulatory decision-making process has several
aspects.
Firstly, certain funds must be applied consistently and on the basis of mutual
support, if the result should be a systematic quality control.
Secondly, the main tools are the analysis of regulatory impact (ARI),
administrative simplification, public hearings and consideration of regulatory
alternatives. In most OECD countries, the use of ARIs has improved the empirical
basis of regulation, within which they can assess their capabilities and the potential
consequences of taking decisions.
Also, the toolkit of decision-making bodies is expanding, as more and more
attention is paid to alternative options for traditional command and administrative
models of regulation.
Thirdly, various attempts are being made to improve the "usability" of
regulatory

requirements,

often

hiding

behind

the

name

"administrative

simplification", that is, programs designed to reduce compliance costs without
compromising regulatory benefits by improving the availability of regulation.
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The world experience of ARI demonstrates the need for support, control and
supervision of this process by a special body.
Thus, the ARI process in various countries is officially controlled by such state
bodies:
− in the European Union - Impact Assessment Board, working under the
guidance of the President of the Commission;
− in the UK - the Executive Committee for Better Regulation of the Ministry
of Business, Innovation and Skills;
− in the US - Office of Management and Budget under the Presidential
Administration;
− in Canada, the Regulatory Affairs Sector of the Secretariat of the Treasury
Board of Canada under the Cabinet of Ministers;
− in Australia - Office of Best Practice Regulation of the Ministry of Finance
and Deregulation [3].
However, worldwide the trend of digitalization of public services is increasing,
so it is possible for citizens and business structures to interact with state bodies in the
electronic space.
Thanks to the translation of processes and services into digital format and the
accompanying organizational changes, the quality of public services can be
significantly improved (registration of legal entities, certification and accreditation,
obtaining permits, declaring and paying taxes, customs support), reduce the costs of
providing them, make them more accessible to citizens and businesses through the
development of a whole ecosystem of business services (logistics services, mobile
banking), improve the transparency of business conditions (electronic sites for
tenders and purchases, feedback portals) etc.
Interaction of state bodies with citizens and enterprises can become more
convenient due to the introduction of intuitive interfaces with access to public
services. At the same time, there is a growing popularity of mobile applications as a
communication channel with the population.
The key principles of efficient organization of work on-line are the planning of
12

interaction taking into account the needs of the user, an individual approach to each
client, the provision of services to individual departments through a single channel
(application, portal) and providing quality support.
An example of service planning tailored to the user's needs within the egovernment is interaction with citizens at special moments in their lives.
For example, after graduation, a person may be offered a follow-up educational
program; a child can be notified of the need for compulsory medical examinations at
the birth of the child, and upon retirement - a reminder of a change in the terms of the
insurance program.
An example of the provision of various services through a single channel is the
Danish NemID service, which provides general access to public services, online
banking (including corporate banking), and services provided by third parties
connected to this platform.
Another example is Australia, in New South Wales, a single portal has been
developed to digitize more than 800 public services, including obtaining rights to
drive a vehicle, birth certificates, a pension certificate, marriage certificates and
registration numbers [4].
A separate mention is made of the mechanism for publishing data for broad
access, enabling all interested parties, including representatives of the private and
corporate sectors, to access online on various data sets, such as government budgets,
procurement information and lists of registered companies.
For example, in Australia there is a rule that by default all information that is
not classified as a state secret and not classified as a personal data category is
publicly available [5].
All these innovations should be moved to the Ukrainian soil to improve the
efficiency of state regulatory policies and the development of technological
entrepreneurship.
References:
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РАВНИЩА НА ЛОГИСТИЧНО ОБСЛУЖВАНЕ
Abstract: As a result from the increase of the cost for logistic service of the clients the
organization expects bigger sales. In the practical realization of the logistic service the
determination of its level appears to be a main problem, as it is not an integral criterion for
evaluation of the efforts and the results from the service, on behalf of the supplier, as well as on
behalf of the client.
Determination of a certain level of service for the respective clients depends on a variety of
factors, more important of which are: type and price of the product; characteristics of the service;
together with the transportation and storage conditions; distance for moving the production;
frequency of sales; terms of payment; size and interval of delivery; compliance between the
schedule of the delivery and schedule of the client; liquidity of the production, etc.
Depending on the combinations, significance and values of the system of factors the
following levels of logistic service can be differentiated - maximum possible, average, minimum
required and basic level. What is very important at all levels of the cycle of service is to provide the
needed level at a minimum cost, because the decrease of the logistical expenses almost in all cases
has a direct negative effect on the client service level which can be provided by the company.
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And vice versa - even a slight increase in the level of service for the clients can significantly
increase the logistical cost. In this sense, from a managerial point of view the level of service is
seen as a restrictive condition in the logistical chain.
In order to determine the need for economically reasonable stock to be at a disposal, one
should use the method of taking into account the clients reaction in the case of the lack of a
concrete type of product or range of products.
In the current research paper the focus is on the influence of the logistic service upon the
cost and efficiency, the possibilities for application of the different levels of logistic service and link
between the logistic service level and the client’s reaction.
Keywords: Logistics, logistic service, logistic service levels, cost, and profit.

ВЪВЕДЕНИЕ
В практическата реализация на логистичното обслужване на клиентите
основен се явява проблемът за определяне на неговото равнище, тъй като то е
интегрален критерий за оценка на усилията и резултатите по обслужването,
както от позициите на доставчика, така и от позициите на потребителя. Счита
се, че качеството на логистичното обслужване се определя от степента на
удовлетворяване на потребностите на клиентите, изразяващо се в точно
изпълнение на заявките, липса на грешки, ефективно предоставяне на услуги и
стремеж към непрекъснато повишаване на равнището на обслужване. В същото
време достиганото качество на обслужване от конкретния доставчик винаги е
компромис между равнището на обслужване и разходите за това. В повечето
случаи разходите зависят и от значимостта на равнището на обслужване за
конкретните потребители. Колкото е по-висока тази значимост, толкова посъществено място следва да заемат различните аспекти на обслужването в
логистичната дейност на фирмата и толкова по-високо следва да бъде неговото
равнище.
Целта

на

настоящата

разработка

е

да

изследва

влиянието

на

логистичното обслужване вълху разходите и ефективността, възможностите за
приложение на различните видове равнища на логистично обслужване и
връзката равнище на логистично обслужване – реакция на клиента.
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2. ВЛИЯНИЕ НА ЛОГИСТИЧНОТО ОБСЛУЖВАНЕ ВЪРХУ
РАЗХОДИТЕ И ЕФЕКТИВНОСТТА
От увеличаването на разходите за логистично обслужване на клиентите
организацията очаква по-големи продажби. Те ще се реализират обаче, когато
подобренията

съответстват на потребностите на клиентите и на техните

възможности и готовност да заплатят по-висока цена за по-доброто им
обслужване. Клиентите оценяват подобренията в логистичното обслужване,
което организацията предлага и купуват повече и по-често, но при избора им
влияние оказва и това, какво предлагат конкурентите. Никоя организация не
може да съществува и да се развива, ако при еднакво качество и цена на
предлаганите от нея стоки и услуги тя не е на средното равнище на
конкурентите си при логистичното обслужване на клиентите. Това средно
равнище на логистично обслужване, обаче следва да се разглежда само като
начален старт. Когато равнището на обслужване се подобрява и започва да
надхвърля това на конкурентите (обикновено за сметка на по-големи иновации
и разходи за тяхното внедряване), продажбите и доходът от тях нарастват и по
темп изпреварват ръста на разходите. Този процес обаче продължава до
определен момент. Възможно е конкурентите да се намесят и също да направят
иновации в логистичното обслужване на клиентите си. Това на практика
отклонява част от потенциалните продажби и може да предизвика нови
подобрения в логистичното обслужване и свързаното с него нарастване на
разходите. Ако обслужването се подобрява, продажбите показват тенденция на
увеличаване. Те обаче, достигат до своя оптимум в определен момент,
независимо от подобренията. В резултат на това, периодът на влияние на
подобренията на логистичното обслужване и свързаните с него разходи се
определя от началния ръст на продажбите до момента на тяхното задържане на
определено равнище. Именно в този период оперативното управление на
продажбите е с особена важност, от гл.т. на това да не се пропусне момента, в
който разходите започват да нарастват по-бързо от реализирания доход [1].
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При липсата на обслужване или когато неговото равнище е ниско, дела на
продажбите е малък или няма такива. С подобряване на обслужването
продажбите нарастват, а едновременно с тях и дохода и разходите. От
началното равнище до момента на спад на продажбите се очертава периода на
влияние на логистичното обслужване върху продажбите, дохода, разходите и
печалбата. Подобряването на логистичното обслужване на клиентите, а заедно
с това и увеличаването на продажбите, съдейства за по-ефективното използване
на капацитета на складовете и местата за продажба, за ускоряване на
обръщаемостта на стоковите запаси и снижаване на разходите на единица
продажби при нарастване на дохода и печалбата.
Нарастването на печалбата е до определен критичен момент, от който
продажбите започват да се задържат и да намаляват независимо от равнището
на обслужването. Основната причина е, че пазара има предел на насищане. В
резултат на това клиентите не могат повече да извлекат полза от подобренията
в обслужването. В момента, от който обемът на продажбите започва да
намалява при запазване на тяхната структура, намалява и дохода, но разходите
се запазват. Резултатът е, че дохода не покрива разходите, а продажбите
започват да носят загуба. В този смисъл в практическата реализация на
логистичното обслужване определянето на неговото равнище се явява основен
проблем, тъй като то е интегрален критерий за оценка на усилията и
резултатите по обслужването, както от позициите на доставчика, така и от
позициите на потребителя.
Целесъобразно е, тази взаимна връзка между равнището на логистично
обслужване, обема на продажбите, дохода, разходите и печалбата постоянно да
се анализира и следи и резултатите да се използват за вземането на решения,
които да коригират действията.
Решенията в тази насока могат да включват промени в следните
направления:
1. Структурата на предлагането и размера и структурата на поддържаните
стокови запаси;
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2. Транспортното обслужване;
3. Елементите на логистичното обслужване на клиентите, диференцирани
по видове – преди, по време на, и след сделката.
4. Ограничаване или разширяване на обслужваните пазарни сегменти и
други.
Всяка такава промяна, обаче води до нарушаване на равновесието в
логистичната система и налага предприемане на подходящи промени и в
нейните елементи от гл.т. на ефективното й функциониране.
3. ФАКТОРИ И ВЪЗМОЖНИ РАВНИЩА НА ЛОГИСТИЧНО
ОБСЛУЖВАНЕ
Установяването на конкретно равнище на обслужване за съответните
клиенти зависи от множество фактори, по-важните от които са: вид и цена на
продукта;

характеристики

на

обслужването,

както

и

условията

по

транспортирането и съхранението; разстояния, на които се премества
продукцията; обем на продажбите; честота на продажбите; условия на плащане;
размер и интервал на доставките; съответствие между графика на доставките и
графиците на клиента; ликвидност на продукцията и други.
В зависимост от комбинациите, значимостта и стойностите на системата
от фактори могат да се разграничат максимално възможно, средно, минимално
необходимо и базово равнище на логистично обслужване [2].
За максимално възможното равнище на логистично обслужване е
характерен стремежът за удовлетворяване потребностите на клиентите в
максимална степен. Предлага им се възможно най-бърза доставка на заявените
продукти от най-близо разположен до тях склад, с което времето за изпълнение
на поръчката се минимизира. За осигуряване и поддържане на подобно високо
равнище на обслужване е наложително наличието на регионални складове,
както и на такива запаси във всеки от тях, че безпроблемно да се удовлетворява
всяка заявка на клиентите. При широк асортимент или висока стойност на
продуктите, обаче се изискват допълнителни инвестиции и се задържат
значителни оборотни средства.
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При средното равнище на логистично обслужване сроковете за
изпълнение на поръчката са относително по-дълги в сравнение със сроковете
при максимално възможното. Основните продукти се съсредоточават в
централен склад и не се налага поддържане на запаси от всички видове ресурси
във всички регионални складове, с което се намаляват инвестициите и
замразените в складови запаси оборотни средства.
При минимално необходимото равнище на логистично обслужване
произвеждането на заявените продукти започва едва след получаване на
заявката от клиента и след като са готови, се доставят на получателя. При този
вариант обикновено се формират и предлагат по-ниски цени, тъй като в
себестойността не се калкулират разходи за съхранение на запаси от готова
продукция. Това равнище на обслужване е най-изгодното за производители и
доставчици, но поради по-дългите срокове е сравнително неизгодно за
клиентите. В резултат на това,

клиентите масово предпочитат или бързи

доставки при по-висока стойност, или доставки на по-ниски цени в рамките на
определен период от време. Друга особеност тук е, че нерядко първо се
изпълняват поръчки с по-висока стойност, а поръчките с по-малка стойност се
вместват във възможните промеждутъци.
При базовото равнище на логистично обслужване всички клиенти се
обслужват еднакво, което често е важно условие за привличането и
задържането им. То се явява минимално равнище на логистично обслужване,
предоставяно на всички клиенти и не е възможно (не е целесъобразно) понататъшното му намаляване. Поради това често възникващият въпрос е не,
дали да се намали равнището на обслужване на клиентите с най-малък дял в
приходите и печалбите, а дали въобще да се работи с тях. Във всички случаи,
обаче, приета поръчка задължително се изпълнява на установеното базово
равнище.
В този смисъл с огромно значение се оказва правилният избор на базово
равнище на обслужване, тъй като прекалено високото базово равнище генерира
значителни разходи за доставчика, а решения за последващото му намаляване с
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цел снижение на разходите може да предизвика загуба на ключови клиенти
поради неудовлетворяване на техните специфични изисквания. Ето защо, при
избора на базово равнище на обслужване следва да се знаят изискванията и
очакванията на клиентите, за да не бъдат надхвърляни или подценявани те.
Очевидно, изключително важно е на всички етапи от цикъла на обслужване да се осигурява търсеното му равнище при минимални разходи,
защото намаляването на логистичните разходи почти винаги има пряко
отрицателно въздействие върху равнището на обслужване на клиентите, което
фирмата би могла да осигури. И обратно - даже относително незначително
повишаване на равнището на обслужване на потребителите може съществено
да увеличи логистичните разходи. В този смисъл, от гледна точка на
мениджмънта, равнището на обслужване се проявява като ограничително
условие в логистичната система. На тази основа, вземането на решения за
намаляване на разходите на организацията задължително следва да се
съгласуват с необходимото за запазване на конкурентните предимства равнище
на обслужване, тъй като то оказва пряко влияние върху пазарните позиции на
фирмата, доставките, дистрибуцията и общите логистични разходи, а от там и
върху печалбата и рентабилността.
Известният консултант Джон Маги още през 1960г. констатира, че в
бизнеса са необходими приблизително 80% повече запаси, за да се изпълнят
95% от заявките на купувачите от склада, вместо да се изпълнят само 80% [3].
Именно това пряко рефлектира върху зависимостта между изменението на
равнището на обслужване и на разходите (Фигура 1).

Фигура 1. Зависимост на разходите за обслужване от равнището на
обслужване [4]
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От Фигура 1. е видно, че е икономически неизгодно повишаване на
равнището на обслужване над 90%, тъй като при нарастването му от 95% до
97% ефектът се увеличава само с 2%, докато разходите нарастват с 14 %. От
друга страна, понижаването на равнището на обслужване води до увеличаване
на загубите, причинени от влошаване на обслужването.
Повишаването на конкурентоспособността на организацията зависи от
минимизиране на загубите на пазара, които от своя страна са свързани с
повишаване на разходите за обслужване. Задачата на логистиката е да установи
оптималното равнище на обслужване (Фигура 2), чрез точно определяне,
сравнителен анализ и съпоставка на динамиката на приходите и разходите,
входящите, изходящи и нетни парични потоци.
Графично оптималното равнище на обслужване (О) може да се определи,
чрез резултативната крива (F3), която отразява поведението на разходите (F1) и
загубите (F2) в зависимост от изменението на равнището на обслужване.

Фигура 2. Зависимост на разходите и загубите от величината на равнището
на обслужване [4]
Резултатите от обслужването на клиентите са твърде разнообразни и
следва да се оценяват, чрез редица измерители. Това значително усложнява
комплексната му оценка, но фирмата може изцяло да контролира много от
елементите на обслужването, чрез ефективен логистичен мениджмънт. При
това успешната реализация на достатъчно високо равнище на логистично
обслужване на клиентите може да се превърне във важно стратегическо
средство за разграничение на фирмата от конкурентите, тъй като по-голямата
част от конкретните резултати са непосредствено свързани с динамиката на
продуктовите цени, с реакциите на потребителите при промени в равнището на
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обслужване и други. Основният критерий, от гледна точка на доставчика, обаче
е положителната промяна в конкурентните позиции, пазарният дял, фирмените
приходи и печалба.
4. ВРЪЗКА РАВНИЩЕ НА ЛОГИСТИЧНО ОБСЛУЖВАНЕ –
РЕАКЦИЯ НА КЛИЕНТА
В логистичния мениджмънт следва да се търси баланса между равнищата
на обслужване на клиентите, общите логистични разходи и ползите за
организацията. Важна роля в разкриването и поддържането на този баланс
играят запасите, както и разходите и щетите, които възникват при тяхното
формиране, поддържане и изчерпване. Последицата от изчерпването на
запасите е липса на желаните количества продукти, когато и където клиента
има необходимост от тях, вследствие на което може да се наблюдава една от
следните ситуации:


Клиентът чака, докато продуктът бъде осигурен. Ситуацията се

проявява, когато заместителите на продукта са недостатъчни и теоретично не би
трябвало да има отрицателни последици.


Клиентът

връща

поръчката.

Ситуацията

е

свързана

с

допълнителни и често по-високи транспортни разходи, тъй като върнатата
поръчка обикновено е в по-малки размери, а така също може да се наложи
придвижване на по-дълго разстояние - например, от предприятие или склад в
друг регион на страната, както и придвижване с по-бърз и скъп транспорт. В този
смисъл разходите по връщането на поръчката могат да се оценят след анализ на
процеса на допълнително поръчване и на допълнителните транспортни разходи.


Пропускане на продажби. Нормално е да се счита, че както някои

клиенти могат да върнат поръчката, така други могат да се ориентират към
алтернативни източници на снабдяване - конкуренти, произвеждащи същия
продукт или негови заместители. В такива случаи изчерпването на запасите
предизвиква пропуснати продажби и директна загуба на приходи и печалба от
продуктите, които не са били на разположение, когато клиентът ги е търсил. Към
тези загуби се включва и сумата на разходите за организиране на доставките.
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Определянето на последните, обаче може да е затруднено в определени случаи например, ако поръчките се приемат по телефона и клиентът само се е
информирал за наличност, без да уточнява количества, тъй като при липса на
запаси не се генерира поръчка и не се понасят загуби. Едновременно с това и
оценяването на влиянието на липсата на запаси върху бъдещи продажби е много
трудно.


Продавачът губи клиент. Това на практика означава загуба на

бъдещ входящ и нетен паричен поток. Следва да се добави и загубата на
положителен имидж, който почти винаги няма количествено измерение и често
се игнорира при вземането на решения, свързани със запасите.
По наше мнение е необходимо отчитане на реакцията на клиентите при
липсата на стокови наличности. Липсата на стокови наличности за задоволяване
на търсенето на клиентите най-осезаемо се чувства в търговията на дребно,
защото крайните потребители са най-многобройни, купуват ежедневно и
търсенето им не може предварително да се предвиди, така както на
производителите, строителите или учрежденията. Поради това търговците на
дребно поддържат по-големи стокови запаси от ежедневното търсене (с
изключение на бързоразвалящи се стоки, които ежедневно се доставят - хляб,
мляко) и така се предпазват от ситуации, свързани с невъзможността да не
отговорят на търсенето на клиентите си. Това обаче невинаги е постижимо и
най-важното икономически целесъобразно, особено за стоки със сложен
асортимент и рядко търсене от отделните потребители. Колкото е по-богат
асортиментът на предлаганите стоки, толкова по-големи стокови запаси следва
да се поддържат, в тях се влагат повече инвестиции, потребността от площи е поголяма, разходите за поддържане и съхранение на запасите се увеличават, расте
рискът да се забави стоковата обръщаемост и да се намали нормата на печалба.
От друга страна, повечето от взаимозаменяемите асортименти рядко се купуват,
а това увеличава риска от морално остаряване и допълнителни загуби.
При такива случаи, за да се определи с каква потребност от запаси е
икономически целесъобразно да се разполага, следва да се използва методът на
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отчитане реакцията на клиентите при липса на конкретно търсен вид или
асортимент.
Когато клиентът не намира конкретно търсения вид или асортимент
стока, пред него стоят следните три алтернативи [1]:


да направи покупката си от друг търговец на дребно;



да замени липсващата стока с подобна, която задоволява същите

потребности;


да отложи покупката си до доставката на търсената стока от същия

търговец.
За отчитане на реакцията на клиентите при липса на търсени от тях стоки
е необходимо воденето на постоянна отчетност и оценка на резултатите от
избора на алтернатива. Реакциите на клиентите могат да се разграничат на
такива за дълъг период и с кратък период. В зависимост от това решенията за
промените в обслужването могат да бъдат с дългосрочно действие и
оперативни, кратковременни.
За производителите такива решения са например: намаляване или
разширяване на продуктовата линия, насърчаване закупуването на повече
артикули или отказ от оферирането на по-голямо многообразие и по такъв
начин осигуряване на по-голяма сигурност на поддържаните стокови запаси и
други.
За търговците на едро и дребно те могат да бъдат например: установяване
на

дългосрочни

взаимоотношения

с

надеждни

и

конкурентоспособни

доставчици, разширяване на стоковия асортимент и увеличаване на размера на
поддържаните стокови запаси, промени в системата на управление на запасите,
месторазположението на складовете и други.
Разработването на равнищата на логистично обслужване е тясно свързано
с точното определяне на подходящите услуги, с които да се предлага продукта.
Като пример за добър избор на услуги, водещ до качествено логистично
обслужване на клиентите се явява „Мева България“ ЕООД (дъщерно
предприятие на чешката компания „Мева“ АД, специализирана в каталожна
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търговия с продукти и изделия в областта на складовото, производственото и
офис оборудване, манипулационна техника, съдове за отпадъци и градския
инвертар, която предлага над 3000 продукта) [5]. Организацията не поддържа
складови наличности за всички артикули, тъй като това е невъзможно. Част от
изделията, които са специфични и с различни размери, фирмата няма
възможност да държи на склад и затова работи с поръчкова система. Когато
клиент направи заявка, доставката може да се извърши от няколко дни до две
седмици.

Ако

поръчаните

продукти

са

налични

в

складовете

в

производствената база в Чехия, това означава, че стоката ще стигне в България
за няколко дни. Ако не са налични, изделията първо се изработват в Чехия, след
това се транспортират до България и като резултат се доставят на клиента. Ако
стоката е налична в складовете на Мева България, доставката се извършва след
48 часа до всяка точка на България.
Услугите, които българската фирма предлага са - безплатна доставка на
поръчките до клиента и консултации при избора на стоки. Винаги след
направена заявка специалистите от фирмата уточняват с клиентите поръчаната
стока, тъй като понякога клиентите правят грешни заявки на стоки от каталога
и грешат артикулните им номера.
Фирмата поема и сервизната дейност на стоките. Ако има някакъв
проблем с продуктите, те могат да се заменят или директно да се върнат в
Чехия, откъдето се изпращат нови изделия или се извършва отстраняване на
дефекта.
Софтуерната програма, с която Мева България работи е от самото
създаване на фирмата и се поддържа от българска компания. Тя показва всички
наличности на склад, дава информация за най-продаваните стоки, както и за
тези, които залежават в склада. Програмата няма връзка с чешкия
производител, но от фирмата майка всекидневно изпращат информация за
наличностите

в

производствените

складове

на

компанията,

което

е

изключително важно за българския им партньор, за да може навременно и
адекватно да обслужва клиентите си в страната.
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На основата на направеното изследване можем да откроим следните
изводи, свързани с направленията на действия за осигуряване на оптимално
равнище на логистично обслужване на клиентите [6]:


Предлагане на система за приемане на поръчки, която включва

структурни единици (звена, служби и други), осигурени с необходимото
оборудване и квалифициран персонал;


Поддържането на запаси от доставчиците на равнище, осигуряващо

възможно най-пълно задоволяване на потребителското търсене, което е свързано
с наличието на добре организирана складова мрежа;


Оптимизиране на времето за доставка на продуктите от подаването

на поръчките до получаването им от клиента на точното място;


Задоволяването на специални поръчки и потребности, като спешни

доставки, задоволяване на необичайни потребности и изисквания;


Определяне на точното качество на доставяните продукти и на

всички операции, осигуряващи изпълнението на поръчките;


Предоставяне на възможност на клиента да види и изпробва

продукта преди неговото закупуване;


Обратно приемане на дефектни продукти и тяхната подмяна в кратък



Осигуряване на транспорт от мястото за доставка до мястото на

срок;
използване;


Осигуряване на след продажбен сервиз и поддръжка, както и

снабдяване с резервни части;


Предоставяне на други услуги - подпомагане на избора на конкретен

продукт, възможност за закупуване на изплащане, на лизинг и други;


Осигуряване на приемлива стойност на услугите – целесъобразно е

предоставяния пакет от услуги и равнище на обслужване да не увеличава
значително цените на продуктите.
5. ЗАКЛЮЧЕНИЕ
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Следва да обобщим, че съвременните организации демонстрират
значителен интерес към логистичното обслужване на клиентите, осъзнавайки
неговото значение като източник на конкурентно предимство и интегрална част
от фирмената програма за постигане на тоталното качество, предлагано на
клиента.

В

практическата

реализация

на

логистичното

обслужване

определянето на неговото равнище представлява основен проблем, тъй като
логистичното обслужване се явява интегрален критерий за оценка на усилията
и резултатите по обслужването, както от позициите на доставчика, така и от
позициите на потребителя. Целесъобразно е, взаимната връзка между
равнището на логистично обслужване, обема на продажбите, дохода, разходите
и печалбата систематично да се анализира и резултатите да се използват за
вземането на решения, които да коригират действията, при необходимост.
Вземането на решения за намаляване на разходите на фирмата задължително
следва да се съгласуват с необходимото за запазване на конкурентните
предимства равнище на обслужване, тъй като то оказва пряко влияние върху
пазарните позиции на фирмата, доставките, дистрибуцията и общите
логистични разходи, а от там и върху печалбата и рентабилността.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
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СТРАТЕГИИ ЗА ЛОГИСТИЧНО ОБСЛУЖВАНЕ
Abstract: This paper explores various strategies applicable to logistics services. The
emphasis is on strategies aiming at the achievement of a competitive advantage. A competitive
strategy may be viewed through the process of taking certain actions to create a defensive position
in an organization to successfully coping with the five competitive forces (competitors, potential
new entrants, buyers, replacement products or services, suppliers) and receiving higher returns on
investment for the company. Organizations shall find different approaches to achieving these goals,
and the best strategy of the company shall be the adoption of a unique scheme reflecting its specific
characteristics. With the widest application, however, are three inherently consistent core
strategies (to be applied severally or jointly) when building such a long-term defence position and
achieving better performance than competitors within a specific activity.
The so- called Matrix of Customer Returns can be used as a helping tool for formulating a
general logistics strategic behaviour towards the clients of the organization. Four logistics
strategies may derive from the matrix, and the company may apply such strategies to its customers
according to their profitability and costs for logistics services.
The paper further analyses the opportunities for customizing the logistics services strategy
and developing an adequate program. Personalizing the logistics customer services strategy means
finding the focal point where employees may reach together a conclusion that the customer pays for
the logistics services. As a result, the staff shall start performing the necessary logistics services
with passion and persistence. By customizing the logistics services strategy, management can
create a solid foundation for achieving staff collaboration for the implementation of the strategy.
The purpose of this paper is to highlight different types of logistics strategies and to explore
their features and application capabilities.
Keywords: logistics, logistics services, strategies, competitive advantage.

1. ВЪВЕДЕНИЕ
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Основа на ефективно реализираното логистично обслужване се явява
добре разработената стратегия.
Отправна точка при разработване на стратегията за логистично
обслужване е точното определяне на потребностите на клиентите. Често
срещана грешка е липсата на разбиране, че клиентите не винаги отдават същото
значение на свойствата на предлаганите логистични услуги, каквото им отдава
организацията. В резултат на това е възможно услугите да се рекламират по
качества или характерни особености, които в действителност са по-малко
важни за клиента, отколкото други аспекти. Например ако една организация
поставя ударението върху достъпността на запасите, а в същото време клиентът
цени повече надеждността на доставките, тя не може да разпредели своите
ресурси така, че да максимизира продажбите. Алтернативно, ако една
организация разбира, че нейните клиенти ценят по-високо комплектността на
поръчките, а тя не е на необходимото ниво, то постигането на редовно
разписание на доставките може да го превърне в нейно предимство.
Установяването на потребностите на клиентите, свързани с логистичното
обслужване се определят на основата на проведени пазарни проучвания.
На основата на събраната информация е целесъобразно да се разработи
адекватна стратегия за логистично обслужване.
Целта на настоящата разработка е да се откроят различни видове
стратегии за логистично обслужване и да се изследват техните характеристики
и възможности за приложение.
2. СТРАТЕГИИ ЗА ЛОГИСТИЧНО ОБСЛУЖВАНЕ, НАСОЧЕНИ
КЪМ ПОСТИГАНЕ НА КОНКУРЕНТНО ПРЕДИМСТВО
Конкурентната стратегия може да се разглежда от гледна точка на
предприемането на определени действия за създаване на защитна позиция в
определена организация, за успешно справяне с петте конкурентни сили
(конкуренти, потенциални нови участници, купувачи, заместващи продукти или
услуги, доставчици) и получаване на по-висока възвръщаемост от инвестициите
за фирмата [1]. Организациите следва да открият различни подходи, за да
30

реализират тези цели, и най-добрата стратегия на една фирма следва да бъде
възприемането на уникална схема, която да отразява специфичните й
характеристики. С най-широко приложение, обаче са три вътрешно съвместими
основни стратегии (които да се прилагат поотделно или в комбинация) за
изграждане на подобна защитна позиция в дългосрочен план, както и за
постигане на по-добри резултати от конкурентите в рамките на определена
дейност.
Всяка от тях има определени характеристики, изисквания и рискове при
приложение. На основата на тези стратегии следва да се разработят въвеждащи
концепции, които да се използват като база за по-нататъшен анализ. В същото
време тези основни стратегии могат да се трансформират в по-специфични
стратегии, съответстващи на начините на развитие в отделните стопански
сфери.
По наше мнение е целесъобразно приложението на трите основни
конкурентни стратегии на Майкъл Портър към логистичното обслужване.
Според Майкъл Портър основните конкурентни стратегии, които
спомагат за справяне с петте конкурентни сили и постигане на по-добри
резултати от останалите организации са[1]:


Лидерство по отношение на цялостните разходи;



Диференциация;



Ясна насоченост (фокусиране).

Понякога организациите са в състояние да следват повече от един подход
като своя основна цел, макар че това рядко се оказва успешно. Ефективното
осъществяване на всяка от тези стратегии изисква пълно отдаване и
подкрепящи организационни промени и действия, които биха се размили и
загубили фокуса си, ако е поставена повече от една първостепенна цел.
Първа стратегия: Лидерство по отношение на цялостните разходи за
логистично обслужване.
Първата стратегия, която е изключително популярна през 70-те години на
XX век в условията на широка подкрепа за концепцията на кривата на
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практическия опит, е ориентирана към постигането на лидерство по отношение
на цялостните разходи, чрез кръг от функционални политики, насочени към
основната цел. Лидерството по отношение на цялостните разходи налага
агресивно изграждане на подходяща инфраструктура, упорито преследване на
съкращаване на разходите, чрез натрупване на опит, оптимизиране на
съвкупните разходи за логистично обслужване, строг контрол върху
фиксираните и върху режийните разходи, избягване на странични сметки на
клиентите, минимизиране на разходите в области като проучване и развитие,
богат асортимент от логистични услуги, реклама и други. За реализирането на
тези цели се изисква голяма част от управленското внимание да е насочено
именно към контрола на разходите. Постигането на по-ниски разходи в
сравнение с конкурентите се превръща в цел, която определя цялата стратегия,
независимо че не бива да се пренебрегват също така и качеството, вида на
логистичните услуги и другите области на дейността.
Когато фирмата успее да получи позиция на играч на пазара с ниски
разходи, това веднага й гарантира по-високи от средните приходи за
съответната сфера на дейност, независимо от острата конкуренция. Разходната
позиция осигурява защита на фирмата срещу съперничество от страна на
конкурентите, защото благодарение на ниските си разходи тя е в състояние да
си осигури приходи дори и след като конкурентите й са успели, чрез
противоборство да присвоят част от бизнеса й. Нискоразходната позиция
защитава също така организацията от мощните купувачи, тъй като купувачите
са в състояние да оказват натиск за сваляне на цените единствено до равнището
на следващия най-ефективен конкурент. Ниските разходи са гаранция за успех
и при могъщи доставчици, тъй като дават възможност за по-голяма гъвкавост за
справяне с нарастването на цените на суровини и материали.
Постигането на по-ниски цялостни разходи често изисква висок
относителен пазарен дял или други предимства. То може да наложи също
оформяне на логистичните услуги по такъв начин, че да е по-лесно тяхното
предлагане, поддържане на широка линия от свързани логистични услуги за
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разпределение на разходите, както и обслужване на всички основни
потребителски групи, за да се гарантира обема. Осъществяването на
нискоразходната стратегия предполага високи първоначални капиталови
вложения в най-съвременни съоръжения, агресивно ценообразуване и
първоначални загуби до постигането на определен пазарен дял. Високият
пазарен дял, от своя страна гарантира икономии при покупките, което дори още
повече намалява разходите. Веднъж постигната, нискоразходната позиция
осигурява високи печалби, които биха могли да се реинвестират в ново
оборудване

и

съвременни

съоръжения,

позволяващи

запазването

на

лидерството по отношение на цялостните разходи. Подобни нови инвестиции
са предпоставка за устойчивост на нискоразходната позиция.
Втора стратегия: Диференциация.
Втората основна стратегия се изразява в диференциране на предлаганите
от фирмата логистични услуги, така че те да се възприемат като уникални.
Подходите за подобна диференциация могат да добиват различна форма:
имидж на организацията, технологиии, характеристики или други направления.
Най-добрият вариант е, ако компанията постигне диференциация в няколко
области. Caterpillar Tractor например е известна не само с дилърската мрежа и
отличните си резервни части, които лесно се намират, но също и със своите
изключително качествени дълготрайни продукти. Всичко това е жизненоважно
при тежкото оборудване, където загубата на време струва твърде скъпо.
Стратегията на диференциация не позволява на организацията да
пренебрегва разходите, но в този случай не те са основната стратегическа цел.
Ако бъде постигната, диференциацията е надеждна стратегия за
получаване на по-високи от средните за сектора приходи, тъй като гарантира
справяне с всичките пет конкурентни сили, макар и под друга форма в
сравнение

с

лидерството

по

отношение

на

цялостните

разходи.

Диференциацията осигурява защита срещу конкурентно съперничество поради
лоялност на клиентите

към организацията, което

води до по-ниска

чувствителност от тяхна страна към цените. Тя увеличава също така печалбите,
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което изключва нуждата от нискоразходна позиция. Изгражданата лоялност на
клиентите и необходимостта евентуалният конкурент да се пребори с един
уникален логистичен продукт (разглеждан като съвкупност от логистични
услуги) гарантират бариери за навлизане на нови участници. Диференциацията
води до по-високи печалби, които помагат за справяне със силата на
доставчиците в преговорите и до известна степен тушира силата на купувачите,
тъй като те не разполагат с алтернативен продукт за сравнение и по тази
причина проявяват по-малка чувствителност към цените. Постигналата
диференциация организация, която си е осигурила лоялността на клиентите,
придобива по-добри позиции от своите конкуренти за отпор на заместващи
логистични услуги.
Трета стратегия: Ясна насоченост (Фокусиране).
Третата основна стратегия предлага ясно насочване към определена група
купувачи или географски пазар. Както диференциацията, и фокусирането може
да се проявява под различни форми. Докато нискоразходната стратегия и
диференциацията са ориентирани към постигането на съответните цели в
рамките на дадена сфера, стратегията на ясна насоченост като цяло е изградена
на основата на доброто обслужване на определена цел и всяка функционална
политика се разработва на тази основа. Стратегията се опира на разбирането, че
по този начин организацията е в състояние да реализира тясната си
стратегическа цел много по-ефективно и ефикасно от останалите играчи на
пазара, които се конкурират на широк фронт. В резултат на това организацията
постига или диференциация, тъй като успява по-добре да посрещне
потребностите, свързани с конкретната цел, или по-ниски разходи за
обслужването на тази цел, а е възможно да успее и в двете. Независимо че
стратегията на ясна насоченост не постига ниски разходи или диференциация
от гледна точка на пазара като цяло, тя успява в едната или в двете позиции по
отношение на по-тясната пазарна цел.
Изградилата определен фокус организация би могла да получи печалба,
която е над средната за съответната сфера. Този фокус предполага, че тя или е
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придобила нискоразходна позиция благодарение на стратегическата си цел, или
е постигнала силна диференциация, а може и двете. Силната диференциация и
разходното лидерство, тези позиции гарантират защити срещу всички
конкурентни сили. Фокусът би могъл да се използва също и за подбор на цели,
които са най-малко уязвими по отношение на заместващи логистични услуги,
както и в направления, където конкурентите са най-слаби.
Добър пример е фирмата Porter Paint, която се насочва към
производството на професионални бои, а не на предназначени за домашни
майстори, като изгражда стратегията си върху логистичното обслужване на
професионалистите, предлагайки им безплатно някои свързани с дейността им
услуги, бърза доставка на не по-малко от галон от боята на работния им обект,
безплатно кафе в специални помещения във фабриките си, където те могат
спокойно да разгледат продуктите и да направят своя избор.
Пример за стратегия на ясна насоченост, която създава нискоразходна
позиция в осъществяването на определената цел, е изборът на Martin-Brower,
третата най-голяма компания за дистрибуция на храни в САЩ. Компанията е
редуцирала списъка на клиентите си до осем водещи вериги за бързо хранене.
Цялостната й стратегия се основава на удовлетворяването на специализираните
потребности на клиентите, като фирмата поддържа в наличност единствено
техните строго специфични продукти, ограничава процедурите за поръчка до
техните цикли на покупка, разполага складовата си база в близост до тях, като
контролира от близо и по компютъризиран път всички доставки и
разплащанията. Макар че Martin-Brower не е нискоразходен дистрибутор на
пазара като цяло, компанията е свела до минимум разходите в обслужвания от
нея сегмент. И точно по тази причина регистрира висок ръст и получава повисока от средната доходност.
Стратегията на ясна насоченост винаги налага известни ограничения по
отношение на постигането на висок дял в целия пазар. Фокусът задължително
изисква да се търси баланс между доходност и обем на продажбите. Подобно на
диференциацията, и тази стратегия би могла също да води до търсене на баланс
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по отношение на цялостната разходна позиция, независимо че това не винаги се
случва.
Успешното осъществяване на всяка основна стратегия изисква различни
ресурси, силни страни, организационни структури и управленски стил. Рядко,
обаче една организация разполага с потенциал и за трите стратегии.
Приложението

на

трите

основни

стратегии

за

осигуряване

на

конкурентно предимство са свързани и с известни рискове, които е
целесъобразно да подчертаем:
На първо място, провал при утвърждаването или поддържането на
стратегията.
На второ място, намаляване на стратегическите предимства от
предпочетената стратегия при съответно развитие на организацията.
В по-тесен смисъл, трите основни стратегии са изградени на основата на
създаване на различни типове защита срещу конкурентните сили, затова е
логично, че осъществяването им е свързано с различни по вид рискове.
Целесъобразно е тези рискове да се анализират предварително, за да може
организацията да разполага с реален избор между различни алтернативи.
Рисковете при лидерството по отношение на цялостните разходи за
логистично обслужване основно са свързани с това, че разходното лидерство
създава

сериозни

затруднения

на

организацията

при

запазването

на

завоюваната позиция, което налага солидни реинвестиции в съвременно
оборудване, безмилостен отказ от остарели активи, категорична забрана за
разширяване

на

асортимента

на

предлаганите

логистични

услуги

и

непрекъснато следене на технологичните новости. Намаляването на разходите
не произлиза автоматично от увеличаването на обема, а икономиите от мащаба
също не се постигат лесно, без значителни усилия.
Разходното лидерство е подложено на редица рискове, свързани с
разчитането на мащаба или на опита при издигане на бариери за навлизане на
нови участници.
Като специфични рискове, свързани със стратегията можем да откроим:
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Технологични

промени,

които

свеждат

до

нула

миналите

инвестиции или познания;


Натрупване на познания, без да се влагат разходи от страна на нови

участници или последователи, които използват имитация или са в състояние да
инвестират в по-съвременни съоръжения;


Неспособност да се забележи кои са търсените логистични услуги

или започналата пазарна промяна в резултат на прекалено внимание, насочено
към разходите;


Обезценка на разходите, която ограничава възможностите на

организацията да поддържа достатъчен ценови диференциал, така че да се
пребори с имиджа на конкурентите или с други подходи на диференциация.
Диференциацията също е свързана с множество рискове, основните сред
които са:


Разходната диференциация между нискоразходните конкуренти и

диференцираната фирма става прекалено голяма, така че за клиентите е трудно
да се придържат към избраната организация. Купувачите са готови да
пожертват някои характеристики, услуги или имиджа, притежаван от
диференцираната фирма, но да спестят част от своите разходи;


Потребността на купувачите от диференциран продукт или услуга

намалява. Това обикновено се случва, когато потребителите стават поразнородни;


Имитациите ограничават възможностите за диференциация, което

се явява доста често срещано явление в етапа на зрелост на съответната
индустрия.
Ясната насоченост също предполага немалко рискове, в това число:


Разходната

диференциация

между

конкуренти

с

широк

производствен обхват и фокусираните фирми се увеличава, елиминирайки
разходните предимства от обслужването на тясна целева група или
неутрализирайки диференциацията, постигната в резултат на фокусирането;
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Различията в предпочитаните продукти или услуги между

стратегическата целева група и пазара като цяло намаляват;


Конкурентите успяват да намерят пазарни ниши в рамките на

стратегическата целева група и по този начин лишават фирмата от нейния
фокус.
Следва

да

обобщим,

че

конкурентната

стратегия

включва

позиционирането на бизнеса по такъв начин, че той да извлече максимална
стойност от способностите си, различаващи го от неговите конкуренти. От своя
страна, по наше мнение логистичното обслужване като стратегически ресурс за
осигуряване на конкурентно предимство дава възможност за приложение на
всяка една от тези стратегии към него. Ефективният логистичен мениджмънт
може да намали общите разходи за логистично обслужване до точката, където
ниските логистични разходи на фирмата стават потенциален източник на
конкурентно

предимство.

По

подобен

начин,

именно

завишаване

на

вниманието към високо равнище на логистично обслужване на клиентите и
изградената пазарна репутация за висококачествени равнища на логистично
обслужване могат да помогнат на фирмата да се диференцира на тази основа.
Като добие ясна представа за реалната сила и потенциал в своята област
организацията може да използва логистичното обслужване като ключов фактор
за определяне на нейната способност да проникне на конкретни целеви пазари
и така да постигне желания фокус [2].
Целта на всяка организационна стратегия следва да бъде добавяне на
стойност за клиента, тъй като разрастването и печалбата могат да дойдат само
от доволни клиенти. В този смисъл организации, които предлагат качествено
логистично обслужване привличат клиенти, които са готови да платят именно
за това равнище на обслужване.
3. СТРАТЕГИИ ЗА ЛОГИСТИЧНО ОБСЛУЖВАНЕ, СЪОБРАЗНО
ДОХОДНОСТТА НА КЛИЕНТИТЕ И РАЗХОДИТЕ
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Като помощен инструмент за формулиране на най-общо логистично
стратегическо поведение към клиентите на организацията може да се използва
т.нар. матрица на доходността на клиентите, представена на Фигура 1.

Фигура 1. Матрица на доходността на клиентите
От матрицата се извеждат четири логистични стратегии, които фирмата
може да прилага към своите клиенти в зависимост от тяхната доходност и
разходите за логистично обслужване [2].


Първа стратегия: Развитие. Клиентите, попадащи в този квадрант

се обслужват с относително ниски разходи, но това обаче се съпътства и с
малък размер на нетните приходи. Стратегическото поведение към тези
клиенти ще се формулира въз основа на възможностите за повишаване на обема
на приходите, без да се получи пропорционално нарастване на разходите за
обслужване. Следва да се определи може ли екипът, който отговаря за
продажбите да повлияе върху покупките на клиентите в посока на закупуване
на продуктов асортимент с по-висока доходност. Основна задача на
организацията при тази ситуация е да се опита да развие търсенето на тази
група клиенти в посока на по-печелившите продукти.

се

явяват

Втора стратегия: Селекция. Клиентите, попадащи в този сектор,
изключително

Стратегическото

критични

поведение

се

за

състоянието

формулира

на

съобразно

организацията.
наличието

на

средносрочна или дългосрочна перспектива, насочена или към повишаване на
приходите, или към снижаване на разходите, а също и от необходимостта на
фирмата от тези приходи, независимо от това, че приносът им за печалбата е
много малък. Основна задача на организацията е да извърши задълбочен анализ
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на всеки клиент и да подбере само тези от тях, които показват определени
шансове за повишение на приходите или снижение на разходите за тяхното
обслужване.


Трета стратегия: Намаляване на разходите. Клиентите от този

сектор ще бъдат много по-доходоносни, ако се съкратят разходите по тяхното
логистично обслужване. От тук следва да се определи: има ли някаква граница
за понижение на разходите; могат ли да се обединят някои доставки; ако се
разкрият нови клиенти в същия регион, ще станат ли доставките по-ефективни;
съществуват ли по-ефективни пътища за увеличаване на поръчките от тези
клиенти. Основна задача на предприятието тук е да потърси всички възможни
начини за понижаване на разходите за логистично обслужване на тази група
клиенти.


Четвърта стратегия: Защита. В това поле се намират клиенти,

носещи големи нетни приходи, съчетани с ниски разходи за логистично
обслужване.

Те

се

явяват

най-ценните

купувачи

на

продуктите

на

организацията. Стратегията тук се изразява в установяване на стабилни
взаимоотношения с посочените клиенти, с което да се намали риска от
пренасочването им към други алтернативни доставчици. В същото време
фирмата следва да търси алтернативи за развитие на бизнеса с тези купувачи
като едновременно упражнява строг контрол върху разходите.
Успешното

приложение

на

логистичните

принципи

изисква

организацията да търси начини за разработка на по-съвършена система за
оперативен отчет на разходите, която да позволява рутинно събиране и анализ
на информация за доходността на всеки клиент на предприятието. Все още
голяма част от организациите ползват системи за отчет, ориентирани само към
продуктите, а не към клиентите. Отчитането на разходите става по функции, а
не по процеси или операции. Така в организацията е налична информация за
разходите за реализация на транспортната функция като цяло или разходите за
производство на определен продукт. Това, което често не се отчита, обаче е
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какви са разходите за доставка на специфичен продуктов асортимент на
конкретен клиент.
Динамиката на съвременните пазари поражда високи изисквания към
гъвкавостта на организацията. Тя може да се постигне тогава, когато фирмите
насочват своите усилия не само към разработката на системи за отчитане на
печалбата от продуктите, а и към такива, които регистрират доходността на
фирмените клиенти и пазарните сегменти като цяло. Накрая следва да
подчертаем, че не самите продукти, а клиентите като купуват продуктите носят
печалбата на организацията.
4. ПЕРСОНАЛИЗИРАНЕ НА СТРАТЕГИЯТА ЗА ЛОГИСТИЧНО
ОБСЛУЖВАНЕ
Според Стиг Енбом „обслужващата” част на една стратегия за логистично
обслужване се състои от хора [3]. В този смисъл една ефективна стратегия за
логистично обслужване може да съществува само, ако персонала я познава, има
отношение към нея и я разбира.
Персонализирането на стратегията за логистично обслужване на
клиентите означава да се намери фокусната точка, по която служителите да
постигнат съгласие, а именно че клиента плаща за логистичната услуга. Целта е
персоналът да извършва необходимото логистично обслужване със страст и
упоритост.
Чрез персонализиране на стратегията за логистично обслужване
мениджмънтът може да създаде солидна основа, върху която да се постигне
сътрудничество на персонала при реализацията на тази стратегия.
Мотивът за един клиент да купува определени стоки и да ползва
логистични услуги идва от неговите очаквания, които са формирани в голяма
степен от впечатленията като резултат на персоналното обслужване. Тези
впечатления се създават от лицето, което взаимодейства с клиента. Те засягат
етиката, отговорността, доверието, ценностите, убежденията и емоциите, нито
едно от които не се посочва в счетоводния баланс.
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Персоналното логистично обслужване е свързано с впечатленията и
очакванията на клиентите, които често се възприемат като относителната
разлика в качеството между един или друг продукт или логистична услуга. В
една високо конкурентна среда два продукта или две логистични услуги могат
да бъдат идентични, но клиентът ще купи от лицето, за което чувства, че му
предлага повече.
По наше мнение често разликата за клиента е в индивида, с който има
работа и дали той проявява внимание и загриженост. Именно това е
персоналното логистично обслужване.
На основата на избраната стратегия за логистично обслужване следва да
се разработи конкурентноспособна програма. Основна цел на програмата
трябва да бъде акцентиране върху определено различно предимство, което
дадена организация предлага на своите клиенти по отношение на логистичното
обслужване. Предимството следва да бъде такова, че конкурентите да не го
предлагат или не могат да го предложат по-добре [4].
На основата на направеното изследване на приложимите за логистичното
обслужване стратегии могат да се направят следните изводи:


В

практическата

реализация

на

логистичното

обслужване

определянето на неговото равнище представлява основен проблем, тъй като
логистичното обслужване се явява интегрален критерий за оценка на усилията
и резултатите по обслужването, както от позициите на доставчика, така и от
позициите на потребителя.


Целесъобразно е, взаимната връзка между равнището на логистично

обслужване, обема на продажбите, дохода, разходите и печалбата систематично
да се анализира и резултатите да се използват за вземането на решения, които
да коригират действията, при необходимост.


Вземането на решения за намаляване на разходите на фирмата

задължително следва да се съгласуват с необходимото за запазване на
конкурентните предимства равнище на обслужване, тъй като то оказва пряко
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влияние върху пазарните позиции на фирмата, доставките, дистрибуцията и
общите логистични разходи, а от там и върху печалбата и рентабилността.


Основна предпоставка за налагане на логистичното обслужване

като средство за постигане на конкурентно предимство е избора на подходяща
стратегия.

На

нейна

основа

следва

да

се

разработи

адекватна

конкурентноспособна програма.


Избраните

стратегии могат да се диференцират съобразно

възможностите за осигуряване на конкурентни предимства и доходността на
клиентите и разходите. Те обаче следва да се съобразяват с постановката, че
фокусът трябва да бъде клиента, и на тази основа, задължително да се
комбинират със стратегията за персонализиране на обслужването.
5. ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Основна цел на разработената стратегия и програма за логистично
обслужване

трябва

да

бъде

акцентиране

върху

определено

различно

предимство, което дадена организация предлага на своите клиенти по
отношение на логистичното обслужване. Предимството следва да бъде такова,
че конкурентите да не го предлагат или не могат да го предложат по-добре.
Разработването на стратегия и съответната програма за логистично обслужване
трябва да акцентира върху ключовите компоненти, които са важни за
клиентите. Програмата следва да се диференцира, съобразно различните
изисквания на отделните пазарни сегменти и да бъде възможно по-рентабилна
от гледна точка на разходите и цената.
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МОТИВИРАНЕ И СТИМУЛИРАНЕ НА РАБОТНИЦИТЕ КАТО ОСНОВЕН АСПЕКТ
В ОРГАНИЗАЦИЯТА
Abstract: The aim of this study is to gather sufficient evidence and arguments in order to
prove to society that during the process of change in thinking and especially of effective practical
implementation of management models and stimulus model, high levels of efficiency can be
achieved on all hierarchical levels in systems key for the society and the state.
Keywords: motivation, stimulation, performance measurement, strategic management,
control, organization, controlling, stimulus model

ВЪВЕДЕНИЕ
Днес в науката за управление на фирмата е общопризнато, че основните
допущания, заложени в първоначалните концепции за мотивация са неверни, те
все пак трябва да се разберат. В различните минали времена в значителна
степен невярно се е разбирало поведението на хората и обичаите, които те са
ползвали в техните условия, че са били твърде ефективни. Тези прийоми са
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„работили” много години за разлика от последните три десетилетия, когато са
въведени съвременни теории, които налагат в нашата култура да се приемат
новите съвременни разбирания за мотивацията.
Много ръководители изпитват изкушението да приемат тези прости и
прагматични методи, но това преди всичко ще бъде грешен подход. Служещите
в днешните организации обикновено са значително по-образовани, отколкото в
миналото. Затова техните мотиви за трудова дейност ще бъдат значително посложни и трудни за въздействие, ако не се разбере какво е в природата на
мотивацията.
Ръководителите винаги са осъзнавали, че е необходимо да подбуждат
хората да работят съвестно за организацията. Те са предполагали, че за това е
достатъчно просто материално възнаграждение. Истинското подбуждане, което
принуждава да се отдават на работа максимални усилия, е трудно да се
определи и то понякога е невъзможно. Но познавайки съвременните модели на
мотивация, ръководителят може значително да разшири своите възможности в
привличането на образовани работници за изпълнение на задачите, да ги
направлява за достигане целите на организацията.
При планиране и организация на работата ръководителят определя какво
конкретно трябва да изпълнява неговата организация, кога, как и кой, по негово
мнение, трябва да направи това. Ако изборът на тези решения е направен
ефективно, ръководителят получава възможност да координира усилията на
много служители и да реализира потенциалните им възможности [1].
Систематичното изучаване на мотивацията от психологична гледна точка
не позволява да се определи точно какво подбужда човека да се труди.
Изследванията на поведението на човека по време на труд дават някои общи
обяснения на мотивацията и позволяват да се създадат прагматически модели
на мотивация на служещия на работното място.
Съвременните автори по управление на фирмата разделят теориите на
мотивация на две категории: съдържателни и процесуални.
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Съдържателните теории на мотивация се основават на идентификацията
на тези вътрешни подбуди (наричани потребности), които заставят хората по
определен начин. Водещи теории в това отношение са на Абрахам Маслоу,
Дейвид Макклеланд и Фредерик Херцберг [2].
По-съвременни са процесуалните теории на мотивация, които се
основават на това как хората водят себе си с отчитане на техните възприятия и
познания. Основните процесуални теории са: теория на очакването, теория на
справедливостта и модела на мотивация на Портър-Лоулер.
Същественото в тези теории е, че макар да имат различия по редица
въпроси, те не са взаимоизключващи се. Развитието на теориите за мотивация
имат еволюционен характер, а не революционен такъв.
За да се разбере смисълът на теориите на съдържателната и
процесуалната мотивации, е необходимо да се разбере смисълът на две
основополагащи понятия:
1.

Потребности

Потребностите е невъзможно непосредствено да се наблюдават или
измерят. За тяхното съществуване може да се съди само по поведението на
хората. Психолозите, наблюдавайки хората, са определили, че потребностите
служат като мотив за действие.
Когато потребността се реализира от човек, тя пробужда в него състояние
на стремеж. Подбуждането е усещане на недостатък на нещо, което има
определено направление. То е поведенческо проявление на потребността и е
концентрирано за достигане на тези цели. Целите в този смисъл са нещо, което
се осъзнава като средство за удовлетворяване на потребност. Когато човек
достигне такава цел, неговата потребност е удовлетворена, частично
удовлетворена или напълно неудовлетворена.
Степента на удовлетворение, получена при достигане на поставена цел,
влияе на поведението на човека в сходни обстоятелства, които може да се
случат в бъдеще. В общия случай хората се стремят
поведение, което асоциира в тях удовлетворение от
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да

повторят

това

потребностите, и да

избягват такова, което асоциира недостатъчно удовлетворение. Този ефект е
известен като закон на резултата.
Доколкото потребностите предизвикват в човека стремеж за тяхното
удовлетворяване, то ръководителите трябва да създават такива ситуации, които
да създават на хората чувството, че те могат да удовлетворят своето поведение
посредством достигането на целите на организацията. Например, новата
технологията за добив на въглища разрушава независимите работни групи и
лишава миньорите от близки междуличностни отношения. Примерът показва
как характеристиките на производствената ситуация и съответните задачи
могат да влияят за удовлетворяване на потребностите. Новата технология не
дава на миньорите усещането за завършена работа, защото при новия метод
всеки миньор изпълнявал само малка част от общия процес на добив на
въглища. Следователно, хората не са имали възможност да проявят своите
способности. Като резултат се е влошила производствената дисциплина,
увеличили се престоите и текучеството на работната сила, намаляла е
производителността на труда. Тези проблеми изчезват, когато администрацията
промени производствения процес, при който технологията не влиза в конфликт
с потребностите на хората.
Трябва да се отбележи, че не всички работници изпитват висока
потребност за постижения и независимост. Характерите на хората е съчетаване
на техни различни черти. От това следва, че съществува огромно количество от
разнообразни човешки потребности, такива цели за всеки човек, които водят до
удовлетворяване на неговите потребности, а така също и типовете поведения
при достигане на тези цели.
Създаването на работни места с по-сложни задачи и по-голяма
отговорност има положителен мотивационен ефект за много служители, но не
винаги за всички. Ръководителят трябва да има предвид и елемента на
случайността. За мотивацията няма определен най-добър способ. Това, което се
оказва ефективно за мотивация на едни хора, се оказва съвършено неважно за
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други. Освен това организацията по своята природа усложнява практическата
теория на мотивацията, ориентирана към отделните индивиди.
Взаимната

зависимост

на

трудовите

операции,

недостатъчната

информация за работата на отделните хора, честите промени в служебните
задължения поради усъвършенстване на технологиите – всичко това усложнява
мотивацията.
2.

Възнаграждения

Възнаграждението от гледна точка на мотивацията има по-широк смисъл,
това са най-често пари или удоволствия, с което най-често се акцентира тази
дума. Това е важна дума, която човек особено високо цени. Понятието ценност
за различните хора е специфично и следователно има различна оценка на
възнаграждението и неговата относителна ценност.
Веднъж оценено всяко постижение трябва да получи и адекватно
възнаграждение. Смисълът на възнаграждението се състои в това да повлияе
положително върху отношението на човека към работата.
Стимули:
1.

Монетарни



Заплащане,



Социални придобивки,

2.

Немонетарни



Развитие на персонала,



Социални контакти,



Групова принадлежност,



Стил на ръководство,



Съдържание на работата,



Условия на труд.

Стимулите, най-общо казано, могат да се разделят на две групи:
монетарни и немонетарни. Монетарните стимули са тези, които фирмата
осигурява – заплащане и всички придобивки (материално стимулиране).
Вторият вид стимули подпомагат непряко или пречат за ефективна работа.
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Най-известен и разпространен стимул за хората са парите. Чрез тях те
задоволяват своите потребности. Много организации използват парите, за да
принудят хората да работят повече и по-качествено. Тук се появява и
взаимовръзката между: повече пари – по ефективна работа. Съществуват пет
теории как парите могат да действат като стимул.
Първата теория се основава на това, че те могат да бъдат „цялостно
необходим усилвател”. Приема се, че парите са начин за задоволяване на
ежедневни потребности.
Втората теория определя парите като необходим стимул. Тази теория
стъпва на твърдението, че трудно може да се намери стимул, който е по-базов
от парите.
Третата

теория

изразява

твърдението,

че

парите

намаляват

безпокойството. Те дават възможност хората да се чувстват по- добре, когато ги
имат. Има ли пари човек, то той се чувства „годен”, а обратния момент го кара
да се чувства неудачник, което рефлектира върху психиката му.
Четвъртата

теория

определя

парите

като

хигиенен

фактор.

Автономността и отговорността са мотиваторите за работа. Повишаването на
тези мотиватори носи удовлетвореност от работата и изпълнението й. Други
особености на работата са „хигиенните фактори”. За да се предотврати
неудовлетвореността, те трябва да бъдат повишавани, което обаче не винаги
гарантира удовлетвореност.
Тук се намесват парите като такъв хигиенен фактор. Чрез тях може да се
опази човек от неудовлетвореността като му се дадат пари, за да продължи да
работи ефективно.
Петата теория твърди, че парите могат да бъдат инструмент за
придобиване на желани резултати. Парите в тази теория могат да се явят като
стимул за даден човек, тогава когато той счита, че те ще го доведат до
поставената му цел. Това ще го кара да работи още по- усърдно, което от своя
страна ще му донесе повече пари. За съжаление това важи само, когато човек
разглежда парите като инструмент за постигане на целта, ако не очаква да
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получи повече пари от работата, която е свършил, то те няма да бъдат вече
стимул за него.
Всяка организация разполага с ограничени парични средства, което
налага правилна преценка как ще използва парите като стимулиране на
персонала. Съществуват няколко възприети принципа за стимулиране.
Първият принцип гласи: по-важна работа – по-високо заплащане. За да
може да се използва този принцип, трябва да е известна относителната важност
на длъжностите. На някои длъжности е сравнително лесно да се определи
относителната ценност на длъжността, но за други е необходимо да се приложи
някой от следните три подхода:
• оценка на работата;
• точкова система;
• трудови степени.
И тъй, заплащането на хората в зависимост от важността на работата,
която изпълняват изисква описване на длъжностите, които те изпълняват;
оценки на длъжностите; определяне на трудовите степени и определяне на
интервала за заплащане на всяка степен. Вторият принцип, на базата на който
може да се изгради системата за стимулиране, е по-голямо производство – повисока заплата. Стимулите за по-голямо производство могат да бъдат
найразлични. Те могат да бъдат заплащане на парче, заплащане с гарантиран
минимум, групови премии, плановете за премиране, измерените дневни
разценки и т.н.
Всички обаче са обединени в една единствена насока, а именно работника
да е стимулиран да произвежда повече, за да му се заплаща повече.
Други монетарни стимули са социалните придобивки. След задоволяване
потребността от пари на преден план излиза потребността на работника от
сигурност в работата. Специфичните стимули, които осигуряват сигурност найобщо могат да бъдат: застраховка за здравето, нормална работна седмица,
гарантирана отпуска през годината, повишение, сигурна пенсия и т.н. Тези
социални придобивки се изменят с възрастовите групи на работниците. По50

младите предпочитат повече застраховки за своето здраве. По-възрастните са
заинтересовани за своята пенсия. Чрез тези социални придобивки всяка една
компания се стреми да обвърже хората с организацията, както и да накара
работещите в нея да бъдат лоялни към самата нея.
До тук стана въпрос за парите като метод за стимулиране. Можем да се
направи обобщение, че те са един от хигиенните стимули, тъй като осигуряват
средства на работника за удовлетворяване на неговите потребности. В същото
време те му дават резултат и критерий за неговата работа, т.е. дали работи
добре и ефективно или не. С течение на времето компаниите разбират, че
усилията да стимулират хората чрез заплащане на тяхната производителност
понякога нямат нужния ефект, който те биха искали да постигнат. Тогава на
преден план се появява нуждата от други стимули, които отново биха
възобновили процеса на ефективно производство. Това са така наречените
немонетарни стимули. Немонетарните стимули са онези стимули, чрез които
една компания се стреми да повиши вътрешно присъщия интерес на работника
към неговата работа. Целта на мениджърите е на определен пост да се постави
заинтересован от своята работа работник. Но съществува и тезата, че някои
видове работа са поинтересни от други. Ключовата роля в този момент е на
мениджъра, който освен, че трябва да назначи човека, но и в следващите етапи
да съумее да контролира този интерес, защото в началото може да има
ентусиазъм в работника, който по-късно да прерасне в липса на интерес и да
намали неговата продуктивност. Един от начините за засилване интереса на
работника

към

своята

работа

е

чрез

обогатяване

на

дейностите

в

производството. Това означава, че вместо на човек да се дават да извършва все
по-лесни задачи, трябва да му се дават да извършва толкова задачи свързани с
работата, колкото му разрешава неговия личен потенциал. Тук нещата, макар и
повърхностно, се преплитат и с друг немонетарен стимул, а именно развитие на
персонала и възможности за кариера. Чрез обогатяване на дейностите се дават
благоприятни възможности за постижения и усъвършенстване. Наред с всичко,
трябва да

се дава възможност за поемане на отговорност. Работата не би
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трябвало да е подробно определена, а трябва да има отворен край спрямо
описанията си, тъй че работника да има също възможност да проявява и
творчество в нея. Другият начин, за да се направи работата по-интересна е да се
окуражават членовете на организацията да вземат по-голямо участие в
планирането на работата и в оперативното управление. Този начин пряко
зависи от стила на ръководството. Ако мениджърът умее да надрасне себе си
като делегира по-големи правомощия на своите подчинени, оставяйки ги да
вземат дейно участие в осъществяването на промени неминуемо, това ще
доведе до по-добро изпълнение на поставените цели. Поемането на отговорност
е важен психологически момент в работата на всеки. Получавайки повече права
и поемайки по-големи отговорности ще накара работника да съсредоточи
цялото си внимание върху изпълнението на поставената му задача. Вътрешната
мотивация за себедоказване допълнително ще даде тласък на по-ефективната
му работа. Като ключова роля за постигане на по-добри резултати, съществен
момент имат и условията на труд, в които е поставен работника. Физическите
условия

на

труд

включват

сградите,

помещенията,

осветлението,

температурата, шума, техническото оборудване. Тези условия влият по
различен начин върху сетивата и възприятието на работника. Те формират
конкретна нагласа и отношение към поставените задачи, а от там и върху
резултатите. Чрез подобряване на условията на труда мениджърите ще могат да
въздействат върху физическите, организационните и мотивационни фактори,
формиращи оценката на хората за техния трудов живот.
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Целите, стоящи пред всяка една стопанска организация, могат да се
постигат само като резултат от съвместния труд на целия й персонал. Те се
постигат толкова по-ефективно, колкото по-адекватно са съобразени с
външната среда и действащите в нея фактори, колкото по-правилно е подбран
персоналът или по-обективно са взети под внимание неговите възможности, но
също така и колкото по-добре са мотивирани кадрите на организацията [3-10].
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Една от важните задачи на ръководенето е мотивирането на хората.
Мотивацията, като състояние на вътрешна убеденост да се прави нещо, се
основава на потребности, които са вътре в индивида и стимули и цели, които са
извън него. Потребностите са вътрешно присъщо качество, което ангажира
поведението на човека за постигане на дадени цели [2].
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INNOVATION VALUE AS A BASIS FOR UPDATING THE BUSINESS MODEL
OF A RESTAURANT BUSINESS ENTERPRISE
Іванова Т.П.
здобувач
Харківський державний університет харчування та торгівлі, Україна
ІННОВАЦІЯ ЦІННОСТІ ЯК ОСНОВА ОНОВЛЕННЯ БІЗНЕС-МОДЕЛІ
ПІДПРИЄМСТВА РЕСТОРАННОГО ГОСПОДАРСТВА
The article deals with the peculiarities of the formation of business models of restaurant
enterprises. The main characteristics that determine the modern "business logic" are defined and
form the business model of a restaurant business enterprise in a context of increased competition.
The main types of perceived values by the consumer are characterized: functional, social,
emotional, epistemic, conditional and service. The main features of migration of value are
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considered. The expediency of carrying out innovations of value is grounded in order to increase
the competitiveness of the enterprise business model.
Keywords: Business model, restaurant business enterprise, consumer value, value
migration, value innovation.
В статті розглянуто особливості формування бізнес-моделей підприємств
ресторанного господарства. Визначені основні характеристики, які визначають сучасну
«логіку бізнесу» та формують бізнес-модель підприємства ресторанного господарства в
умовах підвищеної конкуренції. Охарактеризовані основні види сприйнятих цінностей
споживачем: функціональна, соціальна, емоціональна, епістемічна, умовна та сервісна.
Розглянуто основні ознаки міграції цінності. Обґрунтовано доцільність здійснення інновації
цінності з метою підвищення конкурентоспроможності бізнес-моделі підприємства.
Ключеві слова: Бізнес-модель, підприємство ресторанного господарства, споживча
цінність, міграція цінності, інновація цінності.

Успішні бізнес-моделі підприємств знаходяться завжди в полі зору як
підприємств-конкурентів, так і підприємств піонерів, які запроваджують
інноваційні бізнес-моделі. Активізацію інтересу керівників до формування
конкурентоспроможної бізнес-моделі підтверджує значний практичний досвід
успішних компаній світу, в тому числі і сфери ресторанного господарства,
досягнення, комерційний успіх яких найчастіше залежить не від технологічних
нововведень, а саме від побудови оптимальної бізнес-моделі [1, с. 10], вибору
оптимального її формату та грамотної конфігурації її складових. Гнучка бізнесмодель є одним з ключових факторів успіху будь-якого бізнесу як з точки зору
найбільш

ефективного

використання

ресурсів,

так

і

з

точки

зору

функціонування підприємства в зовнішньому середовищі.
Сучасне ринкове середовище України зазнає постійних змін. При цьому
конкуренція стає глобальнішою і відповідно бізнес потребує адекватного
динамічного розвитку. Сучасне ресторанне господарство – «одна з найбільш
динамічних сфер національної економіки, яка є однією з найпривабливіших для
інвесторів, а її рентабельність у розвинених країнах не буває нижчою за 40 %.
Ресторанний бізнес в Україні залишається одним із найбільш цікавих і
прибуткових для українських підприємців» [2].
Особливість розвитку підприємств ресторанного господарства полягає у
обслуговуванні різних категорій споживачів та наданні їм послуг у сфері
громадського харчування. Розвинене ресторанне господарство є запорукою
розвитку економіки країни в цілому, динамізм галузі обумовлює появу різних
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типів

підприємств

ресторанного

господарства,

що

дозволяє

повністю

задовольняти потреби споживачів та є одним з перспективних елементів
діяльності туристичного сектору економіки.
Динамічний розвиток підприємств ресторанного господарства обумовлює
появу нових гібридних бізнес-моделей, що дає можливість споживачам обирати
таке підприємство ресторанної сфери, яке найбільш підходить для них за всіма
критеріями, серед яких кухня, сервіс, інтер’єр, атмосфера, розважальні
програмами та інші. Своєю чергою постійна конкурентна боротьба за певні
сегменти ринку, утримання постійних та нових клієнтів між самими
ресторанними закладами призводить до необхідності постійного оновлення
діючих бізнес-моделей та їх модифікації відповідно до змін широкої гами
факторів зовнішнього середовища.
Основними характеристиками, які за поглядом О. Березного, які по суті
визначають всю «логіку бізнесу» і формують бізнес-модель підприємства в
умовах підвищеної конкуренції, з якої «виростають» інші вторинні елементи
архітектури бізнесу, є наступні [3, c. 66-67]:
–

створення споживної цінності і доставки її цільовій групі споживачів;

–

генерація прибутку;

–

використання наявних ресурсів і процесів для сталої взаємодії

механізмів створення споживчої вартості та генерації прибутку.
Акцентуючи увагу на такій характеристиці бізнес-моделі підприємства як
«цінність», слід зауважити, що саме сукупність сприйнятих цінностей
споживачем обумовлюють багатомірний вибір споживача. До них, відповідно
погляду Ламбен Жан-Жак [4, с. 73] належать: функціональна, соціальна,
емоціональна, епістемічна та умовна цінності.
Функціональна цінність – сприйнята корисність блага, обумовлена його
здатністю грати свою утилітарну та фізичну роль. Блага набувають
функціональної цінності у результаті володіння явними функціональними та
фізичними властивостями.
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Соціальна цінність – сприйнята корисність блага, обумовлена його
асоціацією з певною соціальною групою або групами. Блага набувають
соціальної цінності через асоціацію з позитивним або негативним стереотипом
демографічних, соціально-культурних або культурно-етнічних груп.
Емоціональна цінність – сприйнята корисність блага, обумовлена його
властивістю збуджувати почуття або афективні реакції. Блага набувають
емоціональної цінності, коли асоціюються з особливими почуттями або коли
сприяють вираженню почуттів.
Епістемічна цінність – сприйнята корисність блага, обумовлена його
здатністю збуджувати цікавість, створювати новизну або задовольнити
прагнення до знань. Блага набувають епістемічної цінності коли вони здатні
забезпечити щось нове або відмінне від існуючого.
Умовна цінність – сприйнята корисність обумовлена специфічною
ситуацією, у якій споживачі мають змогу здійснити вибір того чи іншого блага.
Товари та послуги набувають умовної цінності за наявності надзвичайних
фізичних або соціальних ситуацій, які підсилюють функціональну або
соціальну значимість блага.
Ураховуючи, галузеву специфіку сфери ресторанного господарства слід
зазначити, що при формуванні нової або оновленні діючої бізнес-моделі
підприємства високе значення мають соціальна, емоціональна, епістемічна та
умовна цінності, для створення яких, кожне підприємство ресторанного
господарства застосовує індивідуальні способи. Своєю чергою матеріальна
цінність

на

підприємствах

ресторанного

господарства

може

бути

охарактеризована сервісною цінністю.
Від унікальності способу задоволення сукупності сприйнятих зазначених
вище цінностей споживачем залежить успішність реалізації їх бізнес-моделей,
зростання рівня прибутковості галузі та рівень ліквідності капіталу.
Трансформаційні зміни, поява нових технологій управління, виробництва
та обслуговування, підвищення рівня інноваційної активності підприємствконкурентів в менеджменті та маркетингу актуалізують питання пошуку
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ефективних

напрямків

трансформації

діючих

бізнес-моделей.

Оскільки

традиційні бізнес-моделі не дозволяють створювати нові конкурентні переваги,
та, відповідно не сприяють зростанню рівня прибутковості та капіталізації
підприємства ресторанного господарства. Акцентуючи увагу на необхідності
оновлення діючої бізнес-моделі, зарубіжний дослідник Г. Чезбро

зазначає:

«…нові моделі бізнесу більше руйнують старий порядок, ніж впроваджують
нові технології» [5].
Загальноприйнятим є факт, що продукт розвивається на ринку циклічно,
тобто проходить стадію зростання та старіння, таким же самим чином
розвивається бізнес-модель підприємства. До того ж, кожне підприємство
ресторанного господарства має свій унікальний набір ключових індивідуальних
компетенцій, які дозволяють формувати конкурентні переваги у сфері
ресторанного бізнесу. Проте, з часом ці компетенції втрачаються. Це сприяє
«запуску» частих збоїв у механізмі

взаємозв’язку між бізнес-моделлю

підприємства ресторанного господарства та споживачем. Своєю чергою, коли
механізм взаємозв’язку між бізнес-моделлю підприємства ресторанного
господарства та споживачем перестає ефективно працювати, виникає міграція
цінності.
Цінність починає мігрувати від застарілих моделей бізнесу до нових, які
здатні краще задовольнити найбільш актуальні потреби клієнтів. Модель
бізнесу - це те, як компанія вибирає споживача, формулює і розмежовує свої
пропозиції, розподіляє ресурси, визначає, які завдання вона зможе виконати
своїми силами і для яких доведеться залучати фахівців з боку, виходить на
ринок, створює цінність для споживача і отримує від цього прибуток. Компанії
можуть пропонувати продукти, послуги або технології, але ця пропозиція
ґрунтується на комплексній системі дій і взаємин, яка представляє собою
бізнес-модель компанії [6, с.4].
Цінність не зникає, вона просто переміщується (іноді дуже швидко) до
нових видів діяльності та компетенцій і нових бізнес-моделей, які завдяки своїй
перевазі в здатності задовольняти споживачів можуть приносити більший
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прибуток. У деяких випадках споживачі є єдиними, хто виграє від такого
процесу, оскільки діючі в цей момент на ринку бізнес-моделі задовольняють
їхні потреби, не встигаючи при цьому підвищувати ціни і збільшувати
прибуток [6, с.4].
В сучасному бізнесі недопущення міграції цінності на конкретному
підприємстві

ресторанного

господарства

можливе

тільки

на

основі

безперервних інновацій. Здатність підприємства швидко перетворювати
інновацію в високу цінність продуктів та послуг є визначальною рисою
успішності реалізації бізнес-моделі.
Розробка інновації цінності та їх впровадження в діючі бізнес-моделі
підприємства

ресторанного господарства дозволить запропонувати нові

інвестиційні продукти та послуги з більш високою прибутковістю, а також
значно підвищити якість клієнтського обслуговування. При цьому унікальні
локальні (на рівні бізнес-процесів) інноваційні рішення можуть вивести бізнесмодель підприємства ресторанного господарства на якісно новий рівень,
трансформуючи її з традиційною в інноваційну.
Таким чином, інновація цінності здатна не просто поліпшити деякі
аспекти діяльності підприємства ресторанного господарства, а й створити
абсолютно нові ніші (сегменти ринку), тим самим змінивши парадигму
споживчого ринку.
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MODELING OF THE INFLUENCE OF PRODUCERS AND CONSUMERS
ON THE MARKET EQUILIBRIUM STATE
Анатолій Васильович ІВАНЬКО,
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«Ніжинський агротехнічний інститут», м. Ніжин, Україна
МОДЕЛЮВАННЯ ВПЛИВУ ВИРОБНИКІВ ТА СПОЖИВАЧІВ НА СТАН РИНКОВОЇ
РІВНОВАГИ
The preconditions, factors and results of simulation of the influence of producers and
consumers on a market equilibrium state are considered. Equilibrium of the producers is
considered as a production situation with a certain order of combination of factors of production in
order to maximize the satisfaction of effective demand. Consumer equilibrium is characterized by
its combination of a certain ratio of goods (services) in order to get the most benefit within its own
budgetary constraints.
Keywords: demand, supply, equilibrium of producers, equilibrium of consumers, modeling.
Розглядаються передумови, фактори та результати моделювання впливу виробників
та споживачів на формування стану ринкової рівноваги.
Рівновага виробника
розглядається як виробнича ситуація з певним порядком комбінування факторів
виробництва для максимізації задоволення платоспроможного попиту. Рівновага
споживача характеризується його комбінуванням певного співвідношення товарів (послуг) з
метою отримання найбільшої користі у межах власних бюджетних обмежень.
Ключові слова: попит, пропозиція, рівновага виробника, рівновага споживача,
моделювання

Налагодження ефективної дії ринкового механізму як на окремих ринках,
так в і цілому в економіці повинно грунтуватись на врахуванні закономірностей
функціонування галузей

та впливу на особливості їх розвитку ринкових

важелів.

взаємодії

У

результаті

між

силами

попиту

та

пропозиції

встановлюється стан ринкової рівноваги, який означає відносну вдоволеність
даним ринковим станом зазначених ринкових сил. У зв’язку з цим важливістю
відзначається моделювання встановлення ринкової рівноваги на основі
моделювання закономірностей дії сил попиту та пропозиції на ринку.
Зазначене питання є предметом уваги багатьох вчених. Різні аспекти
даної наукової проблеми досліджувались у працях таких зарубіжних учених як
Аллен Р. [1], Интрилигатор М. [2], Тинбэрхэн Я., Бос Х. [3], Cardenete M. A.,
Guerra A. I. , Sandro F. [4] та таких вітчизняних як Г. Башнянин, П. Лазур [5],
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Гладиш Р. О. [6], Жемойда О. В. [7], Кваша С. М. , Ільчук М. М. , Коновал І. А.,
Федюшко М. М. [8] та багатьох інших.
Будь-який стан ринку є результатом певної конфігурації взаємодії між
силами попиту та пропозиції. Здійнюючи взаємодію між собою вони
збалансовуються в точці рівноваги. Стан рівноваги може буди досягнутись за
різного рівня залучення ресурсів та різного рівня платоспроможності
населення. Стан рівноваги може характеризувати досягнення різного рівня
суспільного ефекту: оплата платоспроможним попитом ціни пропозиції, що
покриває граничні витрати; обмеженість задоволення попиту внаслідок
дефіцитності товару на ринку, що у свою чергу є результатом слабкої
можливості

платоспроможного

попиту

оплатити

граничні

витрати

виробництва.
При розгляді сукупного попиту та сукупної пропозиції поширеним у
науковій літературі є врахування також і міри залучення ресурсів (Г. Башнянин
та П. Лазур [5, С. 269]). Так графічна інтерпретація особливостей встановлення
рівноважних обсягів виробництва за випадків неповного та повного залучення
ресурсів представлені на рис. 1 та рис. 2.
Пп2
Ц

Ц

Пп Пп2
1

Пр

Пп3

Пп1

Цр3

Пп3

Цр2
Цр1
Пр

Ор1

Ор2

Ор3

О

О

Рис.
1.
Встановлення
рівноважного
обсягу
виробництва
за
неповного
рівня залучення ресурсів

Рис.
2.
Встановлення
рівноважного
обсягу
виробництва за повного рівня
залучення ресурсів
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На рис. 1 графічно представлена ситуація неповного залучення ресурсів в
частині горизонтального відрізку лінії пропозиції за умовно стабільного рівня
сукупних цін. При цьому випадкам різних

проявів сукупного попиту

(лінії Пп1, Пп2, Пп3) будуть відповідати різні випадки рівноважних обсягів
пропозиції (Ор1, Ор2, Ор3). При цьому кожному із зазначених рівнів попиту на
аналізованому відрізку буде відповідати одне значення рівноважної ринкової
ціни. За повного рівня використання ресурсів, що характеризує вертикальний
відрізок графіку пропозиції на рис. 2, рівноважні сукупні обсяги виробництва
фіксуються на певному рівні сукупного попиту (лінії Пп1, Пп2, Пп3), але при
цьому кожному з них відповідає своє значення рівноважної ціни (Цр1, Цр2,
Цр3).
В методичному відношенні відзначається наявність різних методів
визначення рівноважного обсягу сукупного виробництва, який є можливість
розрахувати на основі: 1) використання схеми „витрати  випуск”, 2) оцінки
рівноважного обсягу національного виробництва (чистого національного
продукту). В науковій літературі цей метод також має назву „вилучень 
ін’єкцій”.
В межах першого зазначеного методу рівноважний обсяг виробництва
дорівнює величині загальних витрат на його виготовлення і розраховується за
формулою 1:
ЧНП = Взн + Ів + Дз + Еч

(1)

де ЧНП  чистий національний продукт як форма сукупних обсягів
національного виробництва; Взн  загальні витрати населення на придбання
споживчих товарів; Ів  загальний обсяг інвестиційних витрат (без врахування
річних амортизаційних відрахувань); Дз  державні закупівлі інвестиційних та
споживчих товарів; Еч  обсяг чистого експорту як різниця між вартісним
виразом експорту та імпорту.
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Залежно від співвідношення між сукупними витратами та створеним
чистим національним продуктом на рівні держави акцентується увага на різних
важелях для досягнення рівноважного обсягу виробництва.
Взн + Ів + Дз + Еч > ЧНП

(2)

Взн + Ів + Дз + Еч < ЧНП

(3)

У випадку переважання витрат над чистим національним продуктом
(формула 2)

частина витрат компенсується за рахунок купівлі імпортних

товарів або використання певного обсягу товарно-матеріальних запасів. У
випадку перевищення рівня чистого національного продукту над сукупними
витратами (формула 3) механізмами встановлення рівноважного обсягу
виробництва будуть: експорт та переведення частини створеного національного
продукту у товарно-матеріальні запаси.
За другим методом умовою рівноваги ЧНП є рівняння виражене
формулою 4.
З = Ів

(4)

де З  заощадження; Ів  загальний обсяг інвестиційних витрат (без
врахування річних амортизаційних відрахувань).
Факторами, що обумовлюють рівноважні обсяги виробництва є рівень
інфляції, рівень працевлаштування (безробіття).
Різними авторами відзначаються особливості встановлення рівноваги з
боку виробника та споживача. Так рівновагою виробника буде така виробнича
ситуація за якої максимізація результатів його діяльності (наприклад, прибутку)
досягається шляхом комбінування факторів виробництва (праці, землі та
капіталу) на основі максимізації

обсягів виробництва при фіксації

господарських витрат або мінімізації витрат при фіксації обсягу виробництва.
Рівновага

споживача

виражається

його

вибором

на

користь

різного

співвідношення між різними товарами, який на його погляд приносить йому
найбільшу користь у межах наявного бюджету. Слід відзначити, що категорія
„рівновага споживача” є однією з ключових при моделюванні його поведінки в
мікроекономіці. Найпростішим прикладом моделювання вибору споживача між
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різними товарами є різні варіанти його вибору між двома товарами „А” та „Б”,

Кількість товару „А”

представлені на рис. А4 (точки Д1, Д2, Д3).
Крива байдужості
Точка рівноважного
стану споживача

Д1

•

Д2

•

Д3

•

Бюджетна лінія

Кількість товару „Б”

Рис. 3. Канонічний варіант рівноважного стану споживача на
мікроекономічному ринку

Рівноважний стан споживача характеризується наступними умовами:
1) повне використання свого грошового доходу для купівлі певного
пакету товарів для задоволення потреб без використання позик та заощадження
грошей;
2) вибір співвідношення в межах пакету товарів, що купуються, при
спрямованості на отримання максимально можливого задоволення шляхом
максимізації сукупної корисності.
Факторами, що обумовлюють вибір споживача є: наявний бюджет
споживача, ціни на товари, споживчі переваги. В теорії споживчих переваг
відзначається суб’єктивність споживача в оцінці привабливості певного товару.
Визначення окремими споживачами міри його корисності обумовлюється
мірою задоволення яке отримає споживач від використання певного товару.
Точка рівноважного стану споживача буде на перетині бюджетної лінії та
кривої байдужості. В економічній літературі бюджетну лінію також називають
як лінія цін, лінія доходу, лінія споживання. Бюджетна лінія є графіком, що
характеризує використання грошового бюджету споживача. Кожна точка на
бюджетній лінії характеризує однаковий рівень грошових доходів. При цьому
особливість бюджетної лінії полягає в альтернативному характері використання
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бюджету. Збільшення витрат одного товару означає зменшення витрат по
іншому товару. Так на рис. А4 точки на бюджетній лінії Д1, Д2, Д3
характеризують різне співвідношення між витратами по кількості товарів „А”
та „Б”. Проте сума витрат по цих двох товарах по трьох відзначених точках є
однаковою. Крива байдужості є графіком з характеристики споживчих
перевагза певного рівня грошового доходу. Зазначений графік вказує на оцінку
максимальної корисності за результатами купівлі споживачем певних пакетів
споживчих благ (у різних співвідношеннях між окремими благами).
Поведінка споживача характеризується наданням певних переваг, що
виходячи з певного рівня доходу проявляється у виборі пакету економічних
благ із різним співвідношенням між окремими товарами. Гранична норма
заміщення є відносним показником, що визначається співвідношенням
граничних корисностей відповідних товарів (формула 5) і означає кількість
товару від якого необхідно відмовитись для купівлі додаткової одиниці іншого
товару.
ГНЗ = Цб : Ца = ГКб : ГКа

(5)

де ГНЗ  гранична норма заміщення; ГКб, ГКа  граничні корисності
товарів „А” та „Б”; Ца, Цб  ринкові ціни відповідно товарів „А” та „Б”.
Максимізація сукупної корисності споживача по використанню товарів (в
нашому прикладі „А” та „Б”) досягається за наступних умов: повністю
„вкладається” у свій бюджет при купівлі пакету товарів, співвідношення між
якими визначається точкою рівноваги споживача (на рис. 3 точка Д2). Слід
відзначити, що всі інші точки на графіку кривої байдужості означають різне
співвідношення між купленими ринковими товарами в межах бюджету
споживача, але не забезпечують максимізації сукупної корисності від купівлі
товарів на ринку.
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LABOR INTENSIVE INDUSTRIES OF AGRARIAN ENTERPRISES AS A
FACTOR FOR THE DEVELOPMENT OF SOCIAL RURAL
INFRASTRUCTURE
Abstract. The work proves expediency of the development of labor-intensive branches of
agriculture in order to formalize and improve the existing social rural infrastructure. It is
concluded that the increase of the employment of the population is in the following areas: vegetable
growing, berry growing, livestock, etc. And the growth of volumes of the corresponding products
will promote the development of other interconnected and interconnected types of economic
activity, and thus will contribute to the development of the economy in the country as a whole.
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The purpose of the article is to draw a conclusion on the feasibility of the
development of labor-intensive industries in order to create and improve social
infrastructure in rural areas.
Analysis of recent research. The research of the problems of employment of
the population was carried out by leading foreign and domestic scientists. V.
Yakobinchuk [1] investigated the problems of employment of the population, ways of
developing the labor market in Ukraine in the context of its regulation in scientific
works. In studies N. M. Sulymi presents the relationship between employment and
trends in the formation of the labor market in agriculture. The efficiency of the use of
labor labor in the agrarian sector is analyzed, the causes of unemployment and ways
of overcoming it are revealed. The conclusion is drawn on the state of the labor
market and its dependence on the effective use of labor labor [2]. Scientific works L.
L. Bilan devoted to the study of the essence of human resources of the population and
their qualitative characteristics. The influence of natural population movement on
qualitative indicators of labor resources used in agriculture is revealed. The main
reason influencing the level of employment of the population is the intensification of
migration processes between the city and the village, the variety of their species [3].
Sokolov A. V. Considers labor resources as the main factor of influence on social and
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economic development of Ukraine. In the author's scientific works, in addition to the
essence of labor resources, an analysis of the reasons for inefficient use of labor
potential in the agricultural labor market is presented, the main of which is the lack of
motivation for high productive and qualitative labor and the attention of this problem
from the state [4].
Presentation of the main research material. Turbulent trends in Ukraine's
economic development are interconnected with the deep global economic crisis,
which can not but affect the industries that are most risky and require comprehensive
state aid both in financial means and in the formulation of normative and legal
documents on the development of low-income Industries.
Inflation processes in Ukraine and the lack of price parity on agricultural
products and means of logistics of production over the past decade have led to a
narrowing of the structure of commodity products towards crop production and the
transition to growing a certain set of monocultures that are limited to traditional grain
and technical crops (wheat, Corn, sunflower, soy, etc.). Thus, the subjects of agrarian
business: from farms to large companies (agroholdings), decide on the issue of
reducing the cost of own products and the corresponding reduction in the number of
agricultural workers.
The process of releasing part of the economically active population living in
rural areas forms stable conditions for the progression of unemployment, which
means that it does not allow to accumulate funds for solving social problems in a
specific locality.
Consequently, the employment of rural population in agricultural sectors with a
high labor intensity is one of the main factors influencing the development of social
infrastructure in the countryside.
Some studies are compared with the "chaos" of turbulent processes in the
development of socio-economic systems (the national economy, the region's
economy, and the analogy with the results of mathematical research and the theory of
chaos), and they consider the phenomena as a cause of chaos or the outcome of
events that are on the first The view is not interrelated and interdependent. Dimitris
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Khorafas considers the process of chaos arising under the influence of interconnected
factors: time and initial conditions. Some interpret chaos as an unstable process,
which is compared with the "butterfly effect" ("... the swelling of the wings of a
butterfly in Kiev causes a tornado in the Black Sea ..."). Accordingly, one or more
factors influence the chaos situation in the direction of stabilization of the situation
and stable movement [5].
On the other hand, "chaos" is a simple logistic system that reflects changes in
the population over a certain period of time (Ricker's model), as well as a mechanism
for managing various flows, including material, information, personnel, and legal
subsystems of enterprise business management. Logistics systems operate in
conditions of turbulence of the internal and external environment of enterprises in
random conditions and situations, therefore, an important condition is rapid
adaptation to changing situations and occasional events. A similar situation is
observed in the labor market, and instability and uncertainty encourage the employed
and unemployed to adapt and adapt to it.
Therefore, the study of employment processes is relevant, modern and
constantly investigated by specialists in various fields of activity. We consider this an
initial and mandatory prerequisite for the development of rural social infrastructure.
The employed population, according to the official definition of the State Statistics
Service of Ukraine, is considered to be persons "who worked during the surveyed
week at least one hour for money for a reward in cash or in kind, individually in
individual citizens or at their own enterprise; Worked for free at the enterprise, in
their own affairs, owned by any of the household members, or in a personal farm for
the purpose of selling products produced as a result of this activity; Were temporarily
absent from work, that is, they formally had a job, a business, but did not work during
the survey period for some reason "[6].
In view of the above, we believe that the employed population in rural areas is
the labor force that allows commodity producers to change their specialization and
become involved in the formation or development of social infrastructure and the
development of the so-called social business. Thus, there is a possibility to start social
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redevelopment in the countryside and to create labor reserves that will continue to
operate in enterprises in the future and will allow to systematize and control the
process of reproduction of labor resources, acquisition of their education
qualifications, the formation of appropriate skills and experience, work experience.
Therefore, an analysis of the situation in the country, trends in its changes allow to
concretize the conclusions about the potential opportunities of domestic business
entities in their strategic development.
According to the data of the State Statistics Service of Ukraine, the share of the
employed population by types of economic activity varies under the influence of the
levers that are formed as a result of the main indicators of the state of development of
the country's economy and are determined by the incompleteness and instability of
the reform processes. Table 1 presents data on employment by type of economic
activity in Ukraine in 2012-2015, according to official data of the State Statistics
Service of Ukraine.
Thus, from 2012 to 2015 the number of the employed population has changed
from 19261.4 to 16443.2 thousand people (by 14.63%). Among the types of
economic activity, the largest share of such population falls into wholesale and retail
trade (3510.7 thousand people in 2015 or 21.35% of the total number of employed
people in Ukraine); Agriculture, forestry and fisheries - 17.46%, industry (including
processing industries) - 15.10% in structure. In general, there is a tendency to reduce
the employment of all types of economic activity. The explanation for this is a
decrease in the total population in Ukraine due to the negative indicators of
population reproduction in the country and the intensification of international
migration.
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Table 1
Employed population by type of economic activity in 2012-2015 in Ukraine
(thousand people)
Years old
Types of economic
activity
Total occupied population
Agriculture, forestry and
fisheries
Industry
Construction
Wholesale and retail trade
Transport, warehousing, postal
and courier activities
Temporary placement and
organization of food
Financial
and
insurance
activities
Real estate operations
Professional, scientific and
technical activities
Public administration and
defense; Compulsory social
insurance
Education
Health
care
and
social
assistance
Arts, sports, entertainment and
recreation
Other types of economic
activity

Value
from 2015
to 2012 in
%

The
structure
of the
employed
population
in 2015

2012

2013

2014

2015

19261,4

19314,2

18073,3

16443,2

85,37

100,00

3308,5

3389

3091,4

2870,6

86,76

17,46

3236,7
836,4
4160,2

3170
841,1
4269,5

2898,2
746,4
3965,7

2573,9
642,1
3510,7

79,52
76,77
84,39

15,65
3,90
21,35

1150,9

1163,6

1113,4

998

86,71

6,07

326,7

328,9

309,1

277,3

84,88

1,69

315,8

306,2

286,8

243,6

77,14

1,48

322,2

314,3

286,1

268,3

83,27

1,63

504,1

493,6

456

422,9

83,89

2,57

1003,62

962,3

959,52

974,52

97,10

5,93

1633,2

1611,2

1587,7

1496,5

91,63

9,10

1181,4

1171,8

1150,5

1040,7

88,09

6,33

225,6

226,5

221,2

207,9

92,15

1,26

1056,08

1066,2

1001,28

916,18

86,75

5,57

Source: electronic resource: http://www.ukrstat.gov.ua/ State Statistics Service of Ukraine [6]

Speaking about the possibilities to develop rural infrastructure in the
agricultural sector alone, we quite limited the consideration of all factors of influence
on this process, especially those types of economic activity. Which are interrelated
with the industry.
The development of industry, construction, transport, postal and courier
activities, financial and insurance activities have an indirect effect on the
development of rural infrastructure, and agriculture respectively has a direct impact
on its development, providing raw materials, ready-made goods, semi-finished
products for processing and transport enterprises, requiring Loans and investments.
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Not to mention that such products should be realized through networks of wholesale
and retail trade and catering establishments.
That is, the development of agriculture is a starting point for the development
of other sectors of the country's economy and types of economic activity and
promotes the development of rural infrastructure.
Conclusion. Solution of social problems in rural areas is impossible without
the formation of mechanisms that affect the specialization of agricultural enterprises
in the direction of its expansion and development of highly labor-intensive industries.
Such industries are cattle breeding, pig farming, vegetable growing, berry growing,
beekeeping, and others. The lack of attention from the state to the process of forming
the sectoral specialization of enterprises and the reduction of the volumes of laborintensive production, or even the elimination of the relevant industries in recent
years, has led to an increase in unemployment and a decrease in the interest and
interest of the rural population in the development of social infrastructure.
Against the background of a general decrease in the number of employed
people in all types of economic activity, the trends in agriculture, forestry and
fisheries are not critical (they can be compared with trends in the provision of
transport and warehouse services, trade, public catering) and more optimistic than in
industry, construction and Financial activities. In front there are only state
administration, defense; Education, art, sports, entertainment.
We believe that an increase in the employment of the population in the laborintensive branches of agriculture and the growth of volumes of the corresponding
products will promote the development of other interrelated and interdependent types
of economic activity, and thus will contribute to the development of the economy in
the country as a whole.
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POSITIVE AND NEGATIVE STIMULUS IN THE SYSTEM OF CLIMATIC
FINANCES
In the article we analyze theoretical and practical aspects of using different kinds of
economic stimulus, directed to improving of the environment. It is emphasized that in the system of
climatic finances, as the analysis of practice of foreign countries affirms, the essential place is
taken by negative stimulus as to those who pollute the air that is important to consider in the postSoviet countries. Meanwhile the important element of climatic finances is not only fines for those
who emit greenhouse gases but also stimulus for those who use maximally renewable sources of
energy.
Key words: climatic finances, positive stimulus, negative stimulus, ecological taxes,
renewable sources of energy.

Stating of the scientific problem and its importance. In the 21st century
humanity entered a new development stage which is called disastrous from the point
of view of ecological human influence onto climate warming. That is why it is
important right now to develop the system of measures which would stop the
mentioned process including the financial ones. For this aim in the financial system
of every country it is reasonable to emphasize positive and negative climatic
stimulus, with the help of which it can be possible to influence onto the process of
ceasing the climate worsening on the planet more effectively.
Analysis of the research of this problem. The essential contribution into the
researching of the influence of financial stimulus onto the solving of climatic
problems was made by foreign as well as Ukrainian scientists. Among them we can
name I. Bystryakov, I. Vakhovych, R. Gevko, Z. Gerasymchuk, V. Golyan, O.
Gubanova, B. Danylyshyn, G. Deyli, N. Zimovchuk, V. Kravtsiv, N. Crafts, N.
Pavlikha, P. Sabluk, Stiglits, I. Storonyanska, J. Siebert, Y. Tunytsya, J. Farley, M.
Khvesyk, E. Khlobystov and others. However their works haven`t developed the
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system of financial stimulus of the influence onto the climate that would help fight
its warming more effectively in present conditions.
Aim and task of the article. The aim of the article is determining positive and
negative climatic stimulus. According to the stipulated aim we distinguished the
following tasks: to find out the structure of climatic stimulus and peculiarities of their
functioning on different management levels; to discover existing problems in using
climatic stimulus and possible ways of their solution.
Statement of the main material. To the structural elements of the mechanism
of functioning of climate finances it is reasonable to refer not only stimulating
components of public finances, as we see the experience of Germany, Sweden,
Switzerland and other developed countries where there are essential state financial
stimulus for those enterprises and households which use nontraditional sources of
energy but also financial fines (negative stimulus) in the case of greenhouse gases
emission, destroying forests, improper usage of biological wastes, breaking the rules
of rubbish sorting etc. That is why it is reasonable to use both positive stimulus and
negative ones in the system of ecological stimulating.
According to the dictates of A. Pigue`s theory of social welfare, environment
polluters should pay special higher taxes (“Pigue tax”), in order to refund the state
charges for allowance for public wastes from negative externals [1, p. 14], which we
refer to negative stimulus. At the same time increasing of expenses of enterprises –
environment polluters make them reduce (or stop) production in this region or
country and move business to less developed countries, where ecological dictates are
not so strict as in developed countries. In this case it is reasonable to talk about
ecological-economical Pigue`s paradox (offered by us): higher taxation of enterprises
– environment polluters make them reduce employment in developed countries,
increasing the unemployment level in them. It leads to the increasing of expenses for
unemployment assistance in developed countries that promotes tax loading of tax
payers in these countries.
The base of climatic finances is the usage of the carbon tax (prices of emissions
of each ton of CO2). According to the Tax Law of Ukraine the rate of the mentioned
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tax is 0.33 hrn. (0.015 euro) per 1 ton of CO2, while in the EU now the market price
per 1 ton of CO2 is about 6 euro. That is why this tax in Ukraine does not yet create
proper stimulus for reducing greenhouse emissions into the atmosphere and
encourages both Ukrainian and foreign investors to develop “dirty” productions in
our country.
Ukrainian scientists developed the mechanism of levying charges and fines for
non-observance of the terms of water consumption [2, p. 353-355], which can be
used for developing the system of negative stimulus for breach of the climatic terms
of recreation. They define such main kinds of charges for water consumption as: for
using of natural resources, for drinking water that charged from people; for drinking
water that is used by industrial enterprises: a fine for breach of the rules of water
consumption, a fine for wasting of water; a fine for throwing foul water.
At the beginning of February, 2017 the Supreme Rada of Ukraine restricted the
fines and made relevant changes in some acts of law about implementation of
European ecological norms about the protection of habitat of rare species of plants
and animals, that can be taken as an element of fines in the structure of climatic
finances. For instance the fine for forest pollution increased from 5 to 10 tax-exempt
minimums of citizens` incomes. For an enterprise which works without equipment
that reduces a harmful effect onto forests, the fine increased from 3-7 to 15-35 taxexempt minimums of citizens` incomes.
In Ukraine it is also important to strengthen the financial control of regional
communities for logging activity in their area, which we see as an element of
negative climatic stimulating in a wide scope. So, according to the head of Volyn
Region council, in 2016 wood for 300 million hrn. was transported from Volyn
region, but the region received nothing from it. That is why it is important to deliver
the preferential part of forests under the control of regional territorial communities. It
is positive that today the local authorities begin to introduce the moratorium on
deforestation [3]. This must stop illegal deforestation. The calculations of the balance
of plywood materials, carried out by “Ukrpromzovnishexpertiz”, affirm this. If
according to Ukrainian statistics the amount of plywood production in 2012-2015
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was 387 000-431 000 m3, but according to the survey, the real amounts of national
plywood materials were 428 000 – 501 000 m3 (70-82 % of plywood enterprises
needs). We should pay attention to the experience of Turkey about limiting the
import off ready-made plywood with an import duty 6-10%. But Turkish ready-made
plywood of Ukrainian materials is exported to the EU, Russia and Ukraine.
Meanwhile, in Ukraine ecological stimulus, as to the sorting and recycling of
rubbish and producing heat and electricity of it, don`t work properly yet. As a result
our country recycles only 5% of wastes, that negatively influences onto ecology and
saving the climate in Ukraine, as the essential part of it is burnt. The main reason of
this is that fact that in our country there are very low charges on burial of rubbish [5].
First of all the experience of Switzerland, as to the rubbish utilization and its
recycling, is worth paying attention to. In this country there is a special tax on the
rubbish which is sorted improperly. It works in such way: on each rubbish bag they
stick a special mark which states about the payment of the mentioned tax. You have
to pay 2-3 Swiss francs (depending on a canton) per 5 kilograms of unsorted rubbish.
That`s why most local citizens carry everything that possible to centers of collecting
of recycled resources, where it costs nothing to give away an old computer. Only
during the collecting of certain beer bottles in some shops you can get your charge. In
other cases those who give away bottles get nothing. The special police watches
rubbish collecting. The fines for illegal placing of rubbish in forbidden places can be
10 000 Swiss francs.
The problem of negative stimulating of atomic power engineering in the world
and in Ukraine is very disputing, it is the clearest from the point of view of
influencing the environment though. Power strategy of Ukraine up to 2030 takes into
consideration the EU dictates about diversification of energy sources to our country
including for producing electrical energy on atomic stations of Ukraine. For this our
country reduces the dependence on Russia, gradually reorienting to the deliveries of
nuclear fuel from Sweden. According to the data of State Statistic Center, in 2016 the
share of Ukrainian purchase of nuclear fuel from Russia reduced to 70,5%, but from
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Sweden it increased to 29,5% 6. It is important to carry out the diversification of all
kinds of fuel, particularly nuclear one, to 30% by 2030 in Ukraine.
The important role in the structure of climatic finances should be played by
positive ecological stimulus, which would encourage all subjects of climatic finances
to introduce such technologies which reduce emissions of greenhouse gases into the
atmosphere, promote introducing measures of energy-saving, using electric transport,
sorting rubbish and producing heat and electrical energy of it etc. In particular, Paris
agreement ensures the support (including financial one) for developing countries in
the field of introducing innovations as to reducing emissions of greenhouse gases. For
example, they are given help for strengthening mutual actions in the field of
development and transferring technologies for preventing climate changes. Such
applications came from160 countries which need such technologies. Thus, only in
2016 they financed 30 projects about reducing emissions with a transfer of
technologies for almost 6 billion USA dollars [8]. Ukraine should use such tools
more actively, that requires proper preparations of relevant projects. Something in
this scale is done by EBRD. Thus in March, 2017 there was an official introduction
of the program of innovative vouchers by EBRD for Ukraine. In the frames of the
project Ukrainian companies, which develop or introduce climatic technologies, will
be able to get a financial support from EBRD. The administrator of innovative
climatic vouchers in Ukraine is the public organization “Greenculator”.
One of the possible solutions of the climatic problem in Ukraine, connected
with an illegal export of raw wood from our country, could become the creating of
special processing zones in a certain regions in Ukraine as Turkish experience shows
[11, p.29]. In these zones investors do not pay VAT and the duty on imported
equipment. Then they are exempted from corporative tax and social deductions.
In the field of effective usage of forests we can pay attention to the experience
of Baltic countries, where they use wood exchanges that make forest growing
beneficial [12]. Now businessmen know how much wood should be planted in order
to sell it for export, use for furniture production or for fuel etc. As this market works,
Baltic countries do not suffer problems with forests. Similar experience can be found
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in Denmark. It is important to use the similar mechanism in Ukraine in order to
interest forest enterprises and business not only in cutting down trees but in planting
them.
With the aim to involve foreign investments to old industrial districts of
Ukraine (particularly Donbas) for improving climatic conditions in them, our
authorities should take into consideration the experience of China. In China since
2003 they have been realizing the strategy of Revival of districts of the Northeast of
China (provinces Heylunzian, Tsilin, Liaolin), in which there are “old industrial
zones” of the country, created in 1950s with the help of the USSR [13, p.161-162].
The main tasks in the Revival Program (firstly introduced in 2007) are stimulating
innovations for revival of old industrial bases, solving economic and social tasks in
problematic cities of the region, stimulating the stable development etc. Among
actions of this Program we can admit such as: 1) exempting from certain unpaid
taxes; 2) staged product diversification for reducing VAT rates for it; 3) increasing
investments from the central budget into the enlargement of capacity of energy
production.
From economic point of view the development of power engineering in
Ukraine is the most perspective, first of all the one of biogas stations which produce
heat and electricity of biogas. Their advantage is in creating of a big amount of work
places. There are plenty of resources for functioning of such stations in Ukraine.
That`s why it is very important for the state to encourage their creating. Moreover
heat-generation on the base of biomass, as it is expected, has to become a more
capitalized market segment, as so far most of the projects about replacing gas to
biofuel have been considered risky. One of the problems in using biofuel is that fact
that private bio boil houses, which sell heat mostly to state structures, face the
irregularity of payment for their service from the side of the State Treasury service
[14, p. 8]. The situation with bio-power engineering can essentially change for better
when the law about stimulating heat production of alternative sources comes into
force. It provides the affirmation of rates for heat power, produced on the base of
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using alternative sources, on the rate of 90% of the present rate for gas heat for state
organizations and public.
Among ecological stimulus of improving the climate in developed countries,
more and more attention is paid to stimulating using of electric transport. First of all,
such measures found their realization in Scandinavian countries. In particular, in
Norway during the registration of electric cars the relevant taxes are reduced. Also
these cars are exempted from VAT. They are provided with using of chargeable roads
free of charge. Electric cars also have access to using bus ways [12]. What is more,
the owner of an electric car has a right for free of charge parking, that for Norway is
one of the main stimulus during the purchase of such car. The enterprises which use
electric cars pay by 50% less tax than other enterprises.
There are a lot of problems concerning the usage of electric cars in our country.
For solving a part of such problems Ukrainian authorities suggest taking the
following stimulating measures [15, p.28]: 1) we should exempt by 01.01.2021 the
import of electric cars to Ukraine from VAT, that will reduce their cost by 16,8%; 2)
they offer to exempt buyers of imported electric cars from the first registration charge
and from excise duty; 3) similar stimulus are proposed to be introduced for national
manufacturers of electric cars. Moreover they could use the null duty for import of
accessories to electric cars and get the delay for VAT for 180 days. For national
manufacturers it could be possible to introduce a reduced rate of land tax. Tax and
other preferences would allow the leading world manufacturers of electric cars to
come to Ukraine. But then our Supreme Rada need pass relevant laws and agree them
with the IMF. Now at the Supreme Rada of Ukraine there is a law project about
lifting VAT for many goods groups, in particular for cars. It concerns not only
electric cars but accessories, taxi service and delivery firms which use electric
current. Thus we talk about all spheres where electric cars are used.
An important stimulus for receiving climatic funds for depressive regions of
Ukraine can be creating there special economic zones (SEZ) and territories of priority
development (TPD) under the IMF control. In this case the experience of Poland is
worth paying attention to. About effectiveness of special economic zones in Poland
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we can learn on the example of SEZ in the town of Olsztynek which counts about
14 000 citizens. This is a poor gmina, that`s why here they created a SEZ which will
function up to 2030 (according to the EU dictates). In Olsztynek the branch of the
biggest concern “Mastex” is registered, which redraws fruit, produces pasta and juice.
It exports its products to different countries of the world providing citizens of 50
villages with a job. In particular, for receiving funds from the EU for solving the
rubbish problem, gmina Olsztynek united with 19 gminas of other regions and gave
the project about building a rubbish recycling plant to the relevant bodies.
In general using of positive and negative ecological stimulus will allow to
improve not only the climate of certain regions and countries, but will cease the
warming process in the world, caused by human breach of the terms of a stable
development.
Conclusions and proposals. To the structural elements of the mechanism of
functioning of public finances it is reasonable to refer not only stimulating elements
of public finances but also financial fines (negative stimulus) in the case of
greenhouse gases emission, deforestation, improper usage of biological wastes, the
breach of rules of sorting rubbish etc. That is why in the system of ecological
stimulating we should use positive climatic stimulus as well as negative ones.
The base of climatic stimulus is the usage of a carbon tax (a price of emission
of each ton of CO2). But this tax in Ukraine doesn`t yet create proper conditions for
reducing of greenhouse emissions into the atmosphere and encourages Ukrainian
investors as well as foreign ones to develop “dirty” productions in our country.
In Ukraine it is also important to strengthen the financial control of regional
communities for logging activity on their territories, which we consider to be a
negative climatic stimulus in a wide scale. The positive feature is that fact that today
local authorities have started to introduce moratoriums on cutting down forests. This
must stop illegal cutting down forests and improve climatic conditions in Ukraine.
In Ukraine it is necessary immediately to start using negative stimulus, which
would make public and enterprises sort rubbish and build recycling and rubbish
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burning plants, which would not influence negatively onto the climate. In other case
the rubbish problem will take all Ukrainian cities soon.
On the level of a separate state an important element of the mechanism of
ecological stimulating is budget investments and lax credits into saving energy
projects. Moreover considering the experience of developed countries we have to
stimulate the development of renewable sources of energy on the level of households
in Ukraine. In this field we should consider the experience of using “green rate” for
electricity for those households which get electricity from the sun power, wind power
and natural resources by themselves.
The most perspective in Ukraine, from economical point of view, is the
development of bio-power engineering, first of all of biogas stations, which produce
heat and electricity of biogas. Their advantage is in creating of a great amount of
work places. There are a lot of resources in Ukraine for functioning of such stations.
That is why it is important for the state to give a financial support for their creation.
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ВДОСКОНАЛЕННЯ КОНТРОЛЮ ЗА ДІЯЛЬНІСТЮ СТРАХОВИХ ОРГАНІЗАЦІЙ
УКРАЇНИ В НОВИХ УМОВАХ ЕКОНОМІЧНОЇ РЕАЛЬНОСТІ
The need for the widening of the system of effective visibility for the insurance disincentive
in Ukraine is to be provided by the day-to-day camp of the insurance market and the high level of
development in the new technologies in the insurance and in the insurance industry, by the
development of the economy and the real economy of Ukraine at the rate of Ukraine's ect. In the
economical literature, it is not necessary to think about the point of view of the key aspects of the
insurance industry in order to be able to see up to one point in the insurance coverage. At the same
time, we are very important in the process for Ukraine. For example, insurance coverage of the
insurance against directives. Tobto strategically determined the method of developing insurance
coverage. It is necessary to change the form of insurance to insurance of financial institutions to
insurance of their own crones before insuremen. Such responsibility is to be carried out on a
complex basis, including the criteria, the characteristics of the management of the insurance
company, the systems of internal control, the adequacy of the risk assessment in the event of
insurance, reinsurance, adequate capitalization and construction of reserves.
Keywords: insurance market, a look at the insurance policy, directive ЄS on insure, the
principle of the BPI, the insurance body, the insurance, the middlemen.
Необхідність вдосконалення системи ефективного нагляду за страховою діяльністю
в Україні обумовлюється сучасним станом страхового ринку і
високою динамікою
розвитку та впровадженням нових технологій в страхуванні, ризикованістю страхової
діяльності, станом розвитку економіки та реалізацією єдиного курсу щодо повноцінного
вступу України в ЄС. В економічній літературі існують різні думки та точки зору щодо
ключових аспектів організації страхового нагляду і всі вони зводяться до одного – це
покращення якості страхового нагляду. В той же час важливим в цьому процесі для України
має бути здійснення страхового нагляду у відповідності до директив ЄС. Тобто,
стратегічною метою розвитку страхового нагляду має стати перехід від формальної до
якісної оцінки фінансового стану страхових організацій та забезпечення ними виконання
своїх зобов’язань перед страхувальниками. Така оцінка повинна проводитись на комплексній
основі, включаючи і критерії, які характеризують методи управління страховою компанією,
систем внутрішнього контролю, адекватність оцінки ризиків при здійсненні страхування
та перестрахування, достатності капіталу та сформованих резервів.
Ключові слова: страховий ринок, нагляд за страховою діяльністю, директиви ЄС по
страхуванню,принципи ОПС,орган страхового нагляду, страхові посередники.

Здійснення ефективного поточного нагляду за діяльністю страхових
організацій в Україні в сучасних умовах, в першу чергу, повинно здійснюватись
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шляхом аналізу звітності, що офіційно подається уповноваженому органу щодо
організаційних заходів, що здійснюються в ході перевірок на місцях з
застосуванням корегуючих заходів щодо контролю за платоспроможністю,
ліквідацією та надійністю страхових організації, організацією взаємодії з
іншими контролюючими органами, в т.ч. Антимонопольним комітетом України
та міжнародними фінансовими організаціями та наглядовими органами
європейських та інших країн.
У практиці наглядової роботи за діяльністю страхових компаній в країнах
ЄС та США практично діють дві системи, що доповнюють одна одну. Оцінка
поточного стану страхових організацій на основі рейтингів і групових
порівнянь і системи раннього реагування на основі побудови прогнозних
моделей. Практика функціонування такого нагляду підтвердила, що така
побудова нагляду дозволяє забезпечити постійний контроль за діяльністю
страхових організацій, обирати найбільш ефективні моделі нагляду та впливу
на проблемні сфери страхової діяльності. При цьому, на особливу увагу
заслуговує

визначення

особливостей

організації

нагляду

за

системоутворюючими, несистемоутворюючими та кризовими страховими
організаціями. Ефективність страхового нагляду в цих країнах досягається за
рахунок спрощення регулювання, вдосконалення перевірок на місцях, а також
консолідованого нагляду

за діяльністю

страхових груп, оскільки він

побудований на відповідних принципах, які застосовуються в країнах ЄС.
Масштаб і сфера застосування Основних принципів ІАІS забезпечують
універсальні рамки регулюванця і нагляду за страховим сектором, оскільки
вони взаємозв’язані, відповідні в глобальному масштабі принципи, стандарти і
рекомендації ІАІS деталізують різні аспекти, що складають основу для оцінки
страхового законодавства, систем і правил страхового нагляду. При цьому, ці
принципи для України мають застосовуватися до нагляду за страховиками і
перестрахувальниками, в рівній мірі однаково, як до приватних та до і
контрольованих

урядом,

страховиків,

які

конкурують

з

приватними

підприємствами законно, яким би способом їх бізнес не здійснювався, в т.ч.за
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допомогою електронної торгівлі, а орган страхового нагляду повинен діяти
відкрито і відповідально.
Страховий

нагляд

повинен

усвідомлювати,

що

відвертість

і

відповідальність при виконанні всіх його функцій сприяють зміцненню його
законності, авторитету, а гакож ринкової ефективності і стабільності в їх діяльності.
Дуже важливим елементом відвертості для органів нагляду є надання можливості
проведення цільових суспільних консультацій з питань вдосконалення політики
нагляду і ухвалення нових або перероблених правил і норм, а основні принципи
ІАІS (ОПС) використовуються для створення або вдосконалення рамок
страхового нагляду в юрисдикції. Вони можуть також слугувати основою для
оцінки існуючих наглядових рамок, і, таким чином, дозволяють ідентифікувати
недоліки, оскільки деякі з яких можуть негативно позначатися на захисті інтересів
страхувальників і ринкової стабільності взагалі. Для забезпечення вирішення цих
завдань, основні принципи повинні трактуватися і виконуватися всіма органами
страхового нагляду однаково,

і кожен принцип повинен супроводжуватися

відповідними критеріями.
Критерії, які повинні виконуватися як за формою, так і на практиці,
складаються з двох самостійних груп:
• важливі критерії (критерії оцінки дотримання принципу) або такі
компоненти, які властиві процесу виконання основних принципів. Всі важливі
елементи повинні виконуватися з тим, щоб орган страхового нагляду міг би
продемонструвати статус «дотримується» для кожного принципу;
• підвищені критерії (додаткові критерії) або такі компоненти, які розглядаються як поліпшуючі важливі критерії і, таким чином, удосконалюючи режим
нагляду. Підвищені критерії не враховуються при оцінці дотримання принципу,
швидше вони застосовуються при описі рамок нагляду в даній юрисдикції і при
виробленні рекомендацій.
В ході виконання критеріїв у будь-якій країні ЄС застосовуються принципи,
враховуючи особливості галузі, структуру та стадію розвитку фінансової системи і
загальні макроекономічні умови.
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Для тих основних принципів, які вважаються «дотримуваними» та повинні
виконуватися в країнах ЄС є такі, що забезпечують умови ефективного нагляду за
діяльністю страхових організацій без жодних істотних упущень, однак можуть бути
випадки, коли будь-які з країн ЄС можуть продемонструвати свої механізми за
допомогою яких забезпечується

важливість реалізації цих принципів. Для

ефективного нагляду за діяльністю страхових організацій країн ЄС, сформовані 27
принципів на базі яких побудовано законодавство, що регулює страхову
діяльність, а також систему нагляду за діяльністю страхових організацій.
Розглядаючи

кожен із принципів можна відмітити, що вони забезпечують

формування законодавства, що надає можливість ефективного нагляду за діяльністю
страхових компаній.
Так, принцип (ОПС) 1. визначає умови ефективного страхового нагляду і
передбачає, що страховий нагляд повинен спиратися на:
•

фінансову політику, інституційні і правові рамки, встановлені для

наглиду за фінансовим сектором економіки;
•добре розвинену і ефективну інфраструктуру фінансового ринку.
Виконання даного принципу залежить від існування обґрунтованої
фінансової політики і системи установ, а також наявності ефективного
функціонуючого фінансового сектору економіки і законодавчої системи
регулювання страхового ринку. В цих умовах, для органу страхового нагляду
дуже важливо ефективно виконувати свої функції і відповідати встановленим
наглядовим цілям. Цей принцип визначає елементи економічного, правового і
фінансового характеру, складові оточення, в якому функціонує страховий нагляд.
Іншою важливою умовою для ефективного нагляду є та обставина, що орган
страхового нагляду повинен створити на ринку атмосферу довіри і пошани для
утримувачів акцій, особливо страховиків і посередників. Довіра і пошана це
результат дії багатьох чинників, включаючи відповідне законодавство і правила,
проведення консультацій з представниками галузі, якість нагляду і кваліфікація
персоналу, що здійснює нагляд. З другого боку, можливості страхового нагляду
можуть бути сильно обмежені через недоліки інфраструктури фінансового
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сектору, таких як слабкість національних стандартів бухгалтерського обліку або
відсутність актуарного досвіду і страхової експертизи. Точні фінансові дані
вимагають наявності кваліфікованих експертів, зокрема бухгалтерів, аудиторів і
фінансових аналітиків, а також доступу до надійних і зіставних економічних і
соціальних статистичних даних для належної оцінки ризиків. Для того, щоб
здійснювати управління активами і зобов'язаннями, необхідні також обширні,
ліквідні і добре функціонуючі грошові і фондові ринки.
Головні цілі страхового нагляду повинні бути чітко визначені, як це і
передбачає принцип (ОПС) 2. Мета нагляду. На цій основі громадські, урядові,
законодавчі та інші зацікавлені організації мають мати уявлення про страховий
нагляд і оцінити, наскільки ефективно орган нагляду використовує свої
повноваження і виконує свої обов'язки відповідно до діючого законодавства.
Цей принцип також передбачає необхідність закріплення законодавчим
органом вимоги, що повноваження і функції органу страхового нагляду не
можуть бути довільно змінені. Процес періодичного внесення змін до чинного
законодавства може сприяти відвертості на основі організації публічних
обговорень відповідних питань; проте, якщо це трапляється дуже часто, в учасників ринку може скластися враження, що процес формування політики є
нестабільним, тому було б розсудливішим уникати надмірного поглиблення в
деталі. Замість цього, закон міг би бути доповнений в міру необхідності,
наприклад, за допомогою актуалізації нормативних актів.
Законодавство повинно

також встановлювати інституційні рамки або

визначати базові структури з управління інституціями, що залучено до
розробки і реалізації політики страхового нагляду, визначаючи, якою мірою це
необхідно, ширший перелік фінансових агентств і природу їх відносин, а також
критерії оцінки дотримання цих принципів передбачають, що:
• законодавство і нормативні акти повинні ясно визначати цілі страхового
нагляду:
• основні цілі нагляду повинні сприяти підтримці продуктивних,
справедливих, безпечних і стабільних страхових ринків для вигоди і захисту
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страхувальників;
• у разі, коли закон встановлює або уточнює численні цілі страхового
нагляду, орган страхового нагляду повинен розкривати і пояснювати, яким
чином кожна мета буде досягнута;
• орган страхового нагляду зобов'язаний усунути причини і пояснити
будь-яке відхилення від своїх цілей;
• у випадку, якщо цілі суперечливі, орган страхового нагляду повинен
ініціювати або запропоновувати коректування законодавства або нормативних
актів. При цьому, слід відмітити принцип (ОПС) 3, який передбачає, що орган
страхового нагляду повинен мати достатньо владних повноважень, бути
законодавчо захищений і володіти фінансовими ресурсами для виконаний своїх
функцій і бути повністю пристосований до виконання своїх повноважень. Тому
даний принцип охоплює наступні важливі елементи, що належать до органу
страхового нагляду, а саме: правова основа його діяльності, незалежність і
відповідальність, відповідні повноваження, фінансові ресурси, людські ресурси,
правовий захист і конфіденційність. У сфері конфіденційності, орган
страхового нагляду повинен робити певні превентивні заходи для захисту,
наявної в його розпорядженні, конфіденційної інформації, окрім випадків,
встановлених згідно із законом або на вимогу іншого наглядового органу, який
володіє законодавчо закріпленими наглядовими функціями і здатністю
отримувати інформацію та забезпечувати конфіденційність запрошуваної інформації. Принцип (ОПС) 4. передбачає, що орган страхового нагляду повинен
виконувати свої функції відкрито і відповідально з урахуванням громадської
думки, проводячи відповідні консультації з зацікавленими

органами та

громадськістю. Він повинен надати громадськості тексти пропонованих змін
існуючих правил регулювання, включати не тільки важливі правила загального
застосування, але також порядок, механізм роз'яснення їх, які не є
конфіденційними по суті, але які можуть мати негативні наслідки для окремих
юридичних та фізичних осіб. Інформація органу страхового нагляду для
громадськості повинна включати інформацію про те, яким чином громадськість
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може взаємодіяти з офіційними особами, він має надавати і публікувати
інформацію про фінансову ситуацію в страховому секторі і пояснення до
основних подій па страховому або фінансовому ринку. За принципом (ОПС) 5.
визначена співпраця у сфері нагляду і обміну інформації, а це значить, що
Орган

Страховою

конфіденційності,

нагляду
обмінюватися

повинен

співпрацювати

інформацією

з

іншими

згідно

вимог

відповідними

наглядовими органами, що здійснюють нагляд як усередині страхового сектору,
так і по всьому сектору фінансових послуг, зокрема за страховиками, їх активами
на міжнародному рівні, страховими групами і фінансовими конгломератами
співпрацюючи з фіскальними органами та Антимонопольним комітетом.
Організація обміну інформацією повинна полегшити ухвалення необхідних і
достатніх дій та прийняття відповідного рішення з питань, що стосуються
шахрайства, протидії відмивання грошей і боротьби з фінансуванням тероризму.
Принципом (ОПС) 6. передбачено, що страхова діяльність повинна
ліцензуватися, а це значить, що кожна страхова компанія повинна отримати
ліцензію на здійснення страхової діяльності.Вимоги ліцензування повинні бути
зрозумілими, об'єктивними і відкритими. З метою захисту інтересів власників
полісів, також необхідно встановити умови та визначити яким страховикам може бути
дозволено здійснювати страхову діяльність усередині її зони дії. Під ліцензуванням
розуміється дозвіл, виданий страховикові, на здійснення страхової діяльності
відповідно до діючого страхового законодавства. Процедура ліцензування має
відповідати

прийнятим міжнародним стандартам, бути

ефективною і

неупередженою, що може полегшити взаємне визнання систем нагляду і, таким
чином, подальшу лібералізацію доступу іноземних страховиків на ринок. Умови і
процедури ліцензування повинні бути доступними для суб’єктів господарської
діяльності, контролюючих органів та населення.
За принципом (ОПС) 7. визначається придатність і відповідність персоналу
страхової організації для виконання службових обов’язків, який передбачає, що
основні власники, члени ради директорів, вищий менеджмент, аудитори і
актуарії страхової організації повинні підходити з погляду принципів
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«придатності і відповідності» для виконання своїх завдань, вони повинні бути
чесними, компетентними, мати досвід і відповідну кваліфікацію.
Отже, важливим елементом страхового нагляду є первинна і подальша
оцінка придатності і відповідності основних власників страховій організації, а
також таких ключових фігур як члени ради директорів, члени найвищого
виконавчого органу, аудитори і актуарії, орган страхового нагляду контролює
рівень компетенції основних власників і осіб, що займають ключові позиції, для
виконання ними своїх завдань функцій.
Таким чином, цей принцип передбачає, що законодавство

встановлює

кваліфікаційні вимоги до ключових персоналій страхової компанії, які
контролюють органами нагляду на відповідность займаній посаді. Щодо аудиторів
і актуаріїв орган страхового нагляду може встановити кваліфікаційні вимоги до
їхньої діяльності на страховому ринку.
Згідно принципу (ОПС) 8. передбачено, що орган страхового нагляду також
контролює процес придбання значної частини власності або будь-якого іншого
способу отримання впливу на страхову компанію, результатом чого може
стати, що будь-яка особа безпосередньо або опосередковано може чинити тиск
на діяльність страхових організацій. Він має повноваження схвалювати або
відмовляти у видачі згоди стосовно дій особи (юридичної або фізичної), яка має
намір придбати значну частину власності або іншим способом отримати контроль
над страховою організацією прямо або побічно, одноособово або спільно з іншими
особами. Структура і склад ризиків групи, до якої належить страхова організація,
не повинні завдавати шкоди стабільності і платоспроможності страховика.
Принцип (ОПС) 9. передбачає критерії щодо корпоративного управління,
в яких визнаються і захищаються права всіх зацікавлених сторін, а орган
страхового нагляду повинен контролювати та вимагати дотримання всіх
правил, застосовних до корпоративного управління.
Під корпоративним управлінням розуміються способи, якими ради
директорів і вищий управлінський персонал керують страховим бізнесом. Таке
управління супроводжується методами, завдяки яким члени ради і вищий
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управлінський персонал залишаються підзвітними і відповідальними за свої дії.
Корпоративне

управління

включає

також

корпоративну

дисципліну,

відвертість, незалежність, підзвітність, професіоналізм, а також справедливу
відповідальність їх перед товариством, своєчасне і акуратне розкриття
інформації про всі суттєві питання, що стосуються страхової організації,
включаючи їх фінансовий стан. Питання внутрішнього контролю має
реалізуватися у відповідності до принципу (ОПС) 10, згідно з яким внутрішній
контроль передбачає, що орган страхового нагляду зобовязаний вимагати від
страхових

організацій

наявності

систем

внутрішнього

контролю,

які

відповідали б природі і масштабу бізнесу. Система внутрішнього контролю є
найважливішим елементом дії ефективного управління ризиками і підставою
для безпечних і виправданих операцій страховика. Вона надає системний і
дисциплінуючий підхід до оцінки і поліпшення ефективності операцій і
забезпечення дотримання законодавства і встановлених нормативів. Завданням
ради директорів є впровадження суворого внутрішнього контролю, в рамках
своєї організації, центральним елементом якої повинно стати створення систем
адекватного інформаційного зв'язку між рівнями управління. Орган страхового
нагляду повинен мати доступ до звітів підрозділу внутрішнього аудиту.
Аналіз рішень про поточний нагляд на страховому ринку здійснюється
відповідно до прнципу (ОПС) 11. Він передбачає, що використовуючи всі
можливі ресурси, орган страхового нагляду повинен відстежувати і аналізувати
всі чинники, які можуть чинити тиск на страховиків і страхові ринки та
повинен робити висновки і вчиняти відповідні дії. Для досягнення своїх цілей
орган страхового нагляду контролює фінансовий стан окремих страховиків і
сприяє фінансовій стабільності страхового ринку.
За принципом (ОПС) 12. визначається наявність відповідної системи звітності для
цілей нагляду і зовнішнього

моніторингу. Для реалізації цього принципу, орган

страхового нагляду повинен отримувати необхідну інформацію для проведення
ефективного зовнішнього моніторингу і для оцінки стану кожної страхової
організації, а також страхового ринку в цілому. Отримання такої інформації,
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необхідної для здійснення ефективного зовнішнього моніторингу, допомагає
визначити потенційні проблеми, особливо в період між перевірками на місцях,
таким чином, дозволяє вжити коригуючі заходи, поки проблеми не переросли в
серйозніші, а принцип (ОПС) 13. передбачає, що орган страхового нагляду
повинен здійснювати інспекції на місцях та перевірки бізнесу страховика і
виконання ним вимог законоавства і нагляду. Перевірка на місці є важливою
частиною наглядового процесу, тісно пов'язаною з процесом зовнішнього
моніторингу. Вона надає інформацію, яка доповнює аналіз звітності, що
направляється страховиком органу страхового нагляду. Такі перевірки на
місцях повинні доповнюватися ринковою інформацією і статистичними
даними, отриманими з аналізу щорічних фінансових і статистичних звітів.
За принципом (ОПС) 14. орган страхового нагляду повинен робити
превентивні і коригуючі заходи, які повинні бути своєчасними, відповідними і
необхідними для досягнення цілей страхового нагляду, що передбачені у тих
випадках, коли страховики не виконують вимоги нагляду або коли їх поточна
платоспроможність є під питанням. Орган страхового нагляду також повинен
втручатися, щоб захистити інтереси страхувальників. Для цих цілей, орган
страхового нагляду має відповідну правомочність і оперативну здатність для
ухвалення своєчасної юридичної дії, залежно від характеру виявленої
проблеми, де можуть бути здійснені подібні коригуючі заходи різного ступеня.
Принцип (ОПС) 15. передбачає примус або санкції, які орган страхового
нагляду може примусово застосовувати коли необхідно, накладати санкції,
керуючись чіткими і об'єктивними критеріями. Крім цього, ці заходи
доводяться до відома громадськості.
Для виконання цих вимог, орган страхового нагляду повинен мати
відповідні повноваження які закріплені в законодавстві, і вони мають включати
можливість:
-

обмеження ділової активності;

-

припинення укладання нових контрактів;
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-

відкликання дозволу на новий вид діяльності або придбання нових

акцій;
-

вказівку страховикові про припинення практики, яка є небезпечною

або шкідливою;
-

передачу активів страховика в довірче управління або обмеження

прана розпорядження цими активами;
-

відкликання ліцензії страховика;

-

звільнення директорів і керівників;

-

заборона окремим особам займатися страховим бізнесом.

Страхове законодавство також повинно передбачати санкції у вигляді
штрафів на окремих посадових осіб чи страхові компанії в цілому у разі
порушень законодавства, а також санкції проти осіб, які приховують
інформацію від органу страхового нагляду, або ж надають інформацію з метою
введення органу страхового нагляду в оману або надають інформацію
несвоєчасно.
Законодавчі і регулюючі рамки страхової діяльності не повинні
припускати одпоманітний набір варіантів виходу страхових компаній з ринку,
як це передбачає принцип (ОІІС) 16. Закриття компаній і відхід з ринку. За цим
принципом

визначається

можливість

закриття

компаній

в

разі

неплатоспроможності і також встановлюються критерії і порядок дій у разі
неплатоспроможності. У разі застосування процедур закриття компанії,
законодавство повинне надавати страхувальникам переважне право захисту, а
орган страхового нагляду повинен контролювати цей процес.
У відповідності принципу (ОПС) 17, орган страхового нагляду повинен
здійснювати нагляд як за страховими групами, так і за компаніями, що
здійснюють свою діяльність у рамках групи. Оцінка і нагляд на груповій основі
не повинні обмежуватися такими фінансовими показниками, як достатність
капіталу або концентрація ризиків, а також охоплювати структуру управління,
тестування персоналу на їх придатність і відповідність, а також правові
питання. Групи повнинні містити інформаційні системи не тільки для
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обслуговування своїх внутрішніх інформаційних потреб, але також для надання
всієї інформації на вимогу страхового нагляду у відповідній формі і на
регулярній

основі.

Ефективний

нагляд

за

страховими

групами

може

потребувати додаткових зусиль для того, щоб пристосувати такі необхідні
наглядові функції, як збір інформації і перевірки на місцях, для їх ефективного
застосування до вирішення проблем групи.
Принципом (ОПС) 18. Оцінка і управління ризиками передбачено, що
орган страхового нагляду повинен вимагати від страховиків усвідомлення
всього спектра ризиків, з якими вони мають справу, а також, необхідності їх
оцінки і ефективного управління ними, а принцип (ОПС) 19. Страхова
діяльність, відзначає що, оскільки страхування - це діяльність, пов 'язана з
ризиками, то орган страховою нагляду повинен вимагати від страховиків, щоб
вони оцінювали і управляли тими ризиками, які вони приймають на себе,
зокрема, при перестрахуванні, і використовували інструментарій,що дозволяє
встановлювати адекватний рівень премій.
Особливі вимоги до діяльності страхових організацій

передбачено

принципом (ОПС) 20. Зобов'язання. За цим принципом,орган страхового
нагляду повинен вимагати, щоб страховики дотримувалися норми щодо
формування необхідних технічних резервів і інші зобов'язання, а також мали
відповідні

домовленості стосовно перестрахувального покриття. Орган

страхового нагляду повинен мати як повноваження, так і можливість оцінювати
адекватність технічних резервів і вимагати, коли це необхідно, щоб вони були
збільшені, оскільки такі вимоги передбачено принципом (ОПС) 21. Інвестиції,
то орган страхового нагляду повинен вимагати, щоб страховики дотримувались
правил інвестиційної діяльності. Ці правила включають вимоги до інвестиційної
політики, видів активів, оцінки, диверсифікації, відповідності активів і
зобов'язань і до управління ризиками.
За принципом (OIIC) 22. Строкові інструменти i подібні ним зобов'язання,
орган страхового нагляду повинен вимагати, щоб страховики дотримувались
правил використання строкових інструментів i noдібних ним зобов'язань. Ці
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правила стосуються обмежень щодо їхнього використання i до вимог з розкриття
інформації, а також внутрішнього контролю i моніторингу відповідних позицій, а
принцип

(ОПС)

23.

Достатність

капіталу

і

платоспроможність,

передбачає, що орган страхового нагляду повинен вимагати, щоб страховики
дотримувалися режиму платоспроможності. Цей режим включає вимоги до
достатності капіталу і містить вимоги стосовно прийнятних форм капіталу, що
дозволяє страховикові справлятися із значними непередбаченими збитками.
Крім цього, орган страхового нагляду безпосередньо або в процесі нагляду за
діяльністю страховиків, повинен контролювати вимоги стосовно політики
посередників, оскільки такі вимоги передбачені у принципі (ОПС) 24. На
багатьох страхових ринках посередники є важливими каналами доказів в
страхуванні,

вони

слугують

сполучною

ланкою

між

споживачами

і

страховиком. Для зміцнення довіри до страхування, посередники повинні бути
прямо або опосередковано охоплені наглядом. У тих випадках, коли
посередники контролюються безпосередньо, тоді орган страхового нагляду
повинен мати можливість для проведення інспекцій на місцях в разі
необхідності.
Орган страхового нагляду повинен встановлювати для страховиків і
посередників мінімальні вимоги, що стосуються питань роботи зі споживачами
в межах своєї компетенції, включаючи іноземних страховиків, що реалізовують
страхові продукти на трансграничній основі як передбачає принцип (ОПС) 25.
Захист споживачів, оскільки орган страхового нагляду повинен вимагати, щоб
страховики і посередники ставилися до своїх клієнтів справедливо, з
урахуванням їхніх інформаційних потреб. Стосовно споживачів страхових
послуг, в різних юрисдикціях органи страхового нагляду повинні також
встановити правила, згідно яких страховики і посередники зобов'язані
дотримуватися, в т.ч трансграничних продажів, які також повинні бути чітко
визначені.
Принцип (ОПС) 26. Інформація, передбачає розкриття інформації і
прозорість стосовно ринку, а також передбачає, що орган страхового нагляду
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повинен вимагати, щоб страховиків на регулярній основі розкривали відповідну
інформацію для того, щоб надати утримувачам акцій інформацію про свою
ділову активність та фінансове становище і забезпечувати об'єктивне
розуміння. Крім того, орган страхового нагляду повинен вимагати, щоб
страховики і посередники робили необхідні заходи для запобігання, виявлення і
усунення страхового шахрайства, що передбачено принципом (ОПС) 27.
Шахрайство.
На підставі цих принципів в країнах ЄС вироблені директиви, які є
обов’язковими до виконання всіми суб’єктами страхового ринку в т.ч. органами
страхового нагляду.В той же час, діюче законодавство та нормативне
регулювання в країнах ЄС дозволяє особливості функціонування національного
страхового

регулювання

страхового

ринку

та

діяльності

суб’єктів

господарювання. Директиви ЄС охоплюють питання створення страхових
компаній, їх ліцензування, вимоги до статутних фондів, формування страхових
ресурсів, обліку та звітності, надання встановленої інформації, перевірки
страхових організацій, повноваження та функції органів нагляду за діяльністю
страхових організацій і т.д. З цього приводу в ЄС починаючи з 1991 року було
прийнято

ряд

додаткових

Директив,

зокрема

Директива

98/78/ЄС

Європейського Парламенту та Ради "Щодо додаткового нагляду за страховими
компаніями в страховій групі" від 27 жовтня 1998 року

та Директива

2009/138/ЄС Європейського Парламенту та Ради про нагляд за страховими
організаціями в страховій групі .
В Україні питання функціонування страхового ринку, діяльності суб’єктів
страхового ринку та органу нагляду регулюються Законом України «Про
страхування» та Постановами Кабінету Міністрів України, нормативними
документами органу страхового нагляду. Таким чином, на сьогоднішній день
основу нормативно-правової бази у даній сфері становить Конституція України,
Цивільний кодекс України, закони України «Про страхування», «Про фінансові
послуги та державне регулювання ринку фінансових послуг».
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Чинний Закон України «Про страхування» було прийнято у 1996 році. На
момент прийняття, цей Закон відображав стан страхового ринку в Україні, але
сучасний стан економіки України, розвитку страхування зокрема, вимагає
зміни підходів у регулюванні та контролю в цьому секторі економіки. Тому
доцільним є не внесення окремих змін до зазначеного Закону, а викладення
його у новій редакції, яка відображала б реальний стан речей і стала б основою
подальшого розвитку та інтеграції українського страхового ринку до світового.
В даний час, у Верховній Раді України знаходиться проект Закону
України «Про страхування» реєстр. № 1797-1, прийнятий за основу 31.03.2016
року та готується до другого читання, прийняття якого залишається
надзвичайно актуальним, оскільки в умовах глобалізації світової економіки та
фінансової кризи першочергове завдання будь-якої держави - це забезпечення
конкурентоспроможності країни та захист національних виробників товарів і
послуг. Це положення є засобом для реалізації головної мети - підвищення
рівня життя громадян. Проте чисельні природні та техногенні аварії, дорожньотранспортні пригоди, пожежі та нещасні випадки завдають значної шкоди
життю і здоров’ю громадян, а також збитків майну суб’єктів господарювання.
Крім цього, недостатній обсяг довгострокових інвестицій в економіку України,
у т.ч. за допомогою інструментів страхового ринку, істотно гальмує
забезпечення конкурентоспроможності вітчизняної економіки.
З прийняттям нової редакції Закону, може бути впроваджено новий
порядок

законодавчого

регулювання

страхової

(перестрахової)

та

посередницької діяльності в страхуванні як резидентами, так і нерезидентами,
на території України, удосконалено систему правового забезпечення розвитку
страхового ринку та державного регулювання і нагляду за діяльністю його
учасників. Сприятиме створенню конкурентного середовища на страховому
ринку та рівних умов у випадках, визначених регуляторним актом, для
діяльності страховиків-резидентів та нерезидентів, що дасть змогу підвищити
якість страхових послуг та знизити їхню вартість. Крім того, прийняття нової
редакції Закону має вирішити низку питань, що є актуальними на сьогоднішній
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день,

пов’язаних

із

необхідністю

узгодження

Закону

України

«Про

страхування» та Цивільного кодексу України, Законів України «Про фінансові
послуги та державне регулювання ринків фінансових послуг», «Про
недержавне пенсійне забезпечення» та інших нормативно-правових актів.
При цьому, слід зазначити, що нова редакція проекту Закону України
«Про страхування» в переважній більшості враховує базові рекомендації
Директиви 2009/138/ЄС Європейського парламенту та Ради від 25 листопада
2009 року «Про початок і ведення діяльності у сфері страхування і
перестрахування включаючи платоспроможність II». Проектом пропонується
забезпечити розв’язання таких проблем:
визначення класифікації галузей та видів страхування відповідно до
рекомендації Першої Директиви Ради 73/239/ЄЕС та Директиви ЕС 2005/68/EC;
реєстрація страховиків виключно у формі акціонерного товариства та
введення нового порядок їх реєстрації;
створення інституту професійних перестраховиків та виділення у зв’язку
з цим перестрахування окремо серед інших видів страхування, для здійснення
якого необхідно отримати ліцензію;
установлення

порядку

розкриття

інформації

страховиками

для

забезпечення надійного захисту страхувальників та введення пруденційного
нагляду за страховою діяльністю;
установлення вимог платоспроможності, що враховують якість активів
страховика, його системи управління та розкриття інформації;
визначення

умов

доступу

до

діяльності

на

території

України

страховиками-нерезидентами;
надання дозволу на здійснення транскордонного страхування у випадках,
установлених законодавством України;
установлення вимог до власників істотної участі та порядку набуття
істотної участі у страховика;
установлення вимог до системи корпоративного управління страховика;
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визначення порядку регулювання посередницької діяльності на території
України у відповідності до законодавства ЄС;
визначення правового статусу актуаріїв, аудиторів у сфері страхування;
надання можливості впровадження інституту саморегулювання для
страховиків тощо.
У проекті Закону дозволяється здійснення транскордонного страхування з
страхування ризиків, пов’язаних із морськими перевезеннями, комерційною
авіацією, запуском космічних ракет і фрахтом (включаючи супутники), в разі,
якщо об’єктом страхування є майнові інтереси, пов’язані з товарами, які
транспортуються, та/або транспортним засобом, яким вони транспортуються,
та/або

будь-яка

відповідальність,

що

виникає

у

зв’язку

з

таким

транспортуванням.
Проектом також передбачено, що страховик повинен систематично
подавати Уповноваженому органу інформацію про перелік пов’язаних осіб із
метою здійснення Уповноваженим органом пруденційного нагляду за
страховиком. Принциповою відмінністю є те, що Уповноважений орган може в
оперативному режимі отримувати інформацію про фінансовий стан страховиканерезидента, який розташований за межами України, і співпрацювати з
іноземним регулятором. Однією з умов здійснення діяльності страховикаминерезидентами є підписання меморандуму про взаєморозуміння з іноземними
регуляторами. Передбачено вимоги до корпоративного управління страховика.
Вони зумовлюють наявність переліку обов’язкових органів управління
страховика. Міжнародна практика свідчить про необхідність законодавчого
регулювання корпоративного управління, оскільки це є єдиний спосіб
досягнення відкритості страховика та захисту страхувальників від можливого
неякісного управління страховиком.
Положення проекту Закону містять загальні та конкретні вимоги до
діяльності страхових брокерів та страхових агентств, які враховують
міжнародні принципи та стандарти.

Також були враховані пропозиції

законодавства ЄС щодо наявності в брокерів та страхових агентств двох
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окремих рахунків для власної організаційно-господарської діяльності та для
перерахування страхових платежів і страхових виплат, а також обов’язку
брокера

або

страхового

агентства

застрахувати

свою

професійну

відповідальність не менше 5 млн. грн. стосовно кожного страхового випадку.
Для організації ефективного нагляду необхідно:
– переорієнтувати страховий нагляд з оцінки окремих рахунків на оцінку
загального ступеню концентрації сукупних страхових ризиків;
–продовження роботи спрямованої на зміну якісних
страхового нагляду

і в першу чергу

параметрів

формування страхового капіталу,

корегування капіталу з використанням схем ефективної капіталізації та
запровадження механізмів запобігання впровадженню таких схем;
–вдосконалення

нагляду

за

діяльністю

страхових

організацій

на

консолідованій основі, включаючи аналіз ризиків, що виникають у страховиків
при взаємовідносинах страхувальників;
– створення систем моніторингу використання страховими організаціями
сучасних
включаючи

технологій

дистанційного

Інтернет–технології,

їх

обслуговування
захищеності

з

страхувальників,

урахуванням

вимог

інформаційної безпеки;
– розвиток ефективного обміну інформацією про діяльність страхових,
перестрахувальних організацій, страхових груп з іншими контролюючими
органами в Україні та організаціями нагляду зарубіжних країн;
– вдосконалення існуючої системи раннього реагування з метою
визначення негативних тенденцій у діяльності страхових організацій на ранніх
стадіях є виникнення та прогнозування та на цій основі розвитку виникнення
негативних ситуацій в діяльності страхових організацій.
Значимість переходу до консолідованого нагляду полягає в тому, що
традиційний нагляд не може давати правдиву і справедливу оцінку про стан
страхових організацій та страхового ринку в цілому.
Що

стосується

питання

безпосереднього

нагляду

за

страховою

діяльністю, то в проекті Закону введено нові три розділи. Серед новаторств, які
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пропонується впровадити, це питання ревізійної комісії, внутрішнього
контролю та аудиту. Також пропонується ввести новий розділ V Розкриття
інформації та надання інформації страховиком, таємниця страхування, системи
управління ризиками, а також аудит та фінансова звітність страховиків. Крім
цього, введені порядки реорганізації та ліквідації страховиків,передача
страхового портфелю. Здійснення тимчасової адміністрації страховими та
ліквідації страховика на вимогу Уповноваженого органу, банкрутство
страховиків. Визначено також умови та порядок здійснення посередницької
діяльності, а також актуарна діяльність, що не передбачалось в нині діючому
законодавстві. Особливе значення в сфері страхової діяльності відводиться
механізмам державного регулювання та державного нагляду за страховою
діяльністю. Виконання даних повноважень

органу нагляду передбачені

практично всі принципи, що виражені в принципах співробітництва. Виконання
даних

повноважень

забезпечить

можливості

застосування

санкцій

до

страховиків за порушення законодавства. В даному проекті визначено
конкретно статтю 98, яка чітко визначає порушення законодавства, за які
страховики можуть бути прятгнуті до відповідальності органом страхового
нагляду.
Досвід країн ЄС свідчить, що пріоритетним напрямком організації
нагляду за діяльністю страхових організацій має бути розвиток змістових
(ризик–орієнтованих підходів до оцінки діяльності страхових організацій із
застосуванням заходів наглядового регулювання з огляду на зміст і оцінку
ризиків, що їх супроводжують.
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2.
3.
4.
5.
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ЦЕЛОСТНЫЙ ВЗГЛЯД НА СУЩНОСТНОЕ СОДЕРЖАНИЕ
СОВРЕМЕННЫХ ФИНАНСОВ
The main goal of the article is to show by basing on a holistic analysis of the problem that
finances are the component of vital activity sphere for economic entities of all levels (personality,
family, firm, community, state), within which they provide highly efficient economic activity and at
the same time fulfil the processes of purposeful movement of capital exchange value in monetary
terms to achieve originally planned levels of capitalization. There are conceptions which are
redefined such as financial flow, financial resource, financial activity, financial institution and
financial system.
Keywords: definitions, finance, financial activities, financial institutions, systems, flows,
resources.
В статье на основе целостного анализа проблемы показано, что финансы – это
составляющая сферы жизнедеятельности хозяйствующих субъектов всех уровней
(личность, семья, фирма, община, государство), в рамках которой они обеспечивают
высокоэффективную экономическую деятельность, осуществляя при этом процессы
целенаправленного движения меновой стоимости своих капиталов в денежном измерении
для достижения запланированных уровней их капитализации. Переопределены понятия
финансового потока, финансового ресурса, финансовой деятельности, финансового
института и финансовой системы.
Ключевые слова: дефиниции, финансы, финансовая деятельность, финансовые
институты, системы, потоки, ресурсы.

Формулирование проблемы. Сформулированная специалистами-финансистами дефиниция гласит, что «… финансы – это экономическая категория,
выражающая денежные отношения в процессе перераспределения стоимости
между экономическими субъектами в процессе накопления необходимых
целевых ресурсов (фондов) и целевом использовании этих денежных ресурсов
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при формировании необходимых пропорций воспроизводства в единстве с
механизмом, практикой, инструментарием обеспечивающими этот процесс»
[1]. Расхожая фраза: «финансы поют романсы», –

сообщает о имеющемся

дефиците денег. Ясно, что разная смысловая нагрузка на слово «финансы»
может быть источником несогласованных взаимодействий между субъектами
хозяйственно-экономической деятельности, что

порождает обоснованное

беспокойство у специалистов [1, 2]. Поэтому устранение многоаспектности
терминологии финансовой науки представляется проблемой актуальной.
В анализе последних исследований и публикаций, посвященных
озвученной проблеме, целесообразно отметить работы [1, 2]. Так, в статье [1]
раскрываются

основные

теоретические

положения

финансовой

науки,

затрагиваются проблемы содержания и сущности финансов, проводится
всесторонний анализ их концептуальных основ. Итогом работы является
авторская синтетическая дефиниция сущности финансов, процитированная
выше.
В статье [2] рассматривается развитие многоаспектного понимания
финансов

как

отражение

каждого

конкретного

исторического

этапа

становления финансовой науки. Автором статьи показано, что трактовка
финансов до сих пор остается в рамках дискуссионного поля, поскольку раннее
их понимание только как общественных (государственных) финансов не может
без соответствующих допущений переноситься на частные (корпоративные
финансы).
К особенностям обеих публикаций следует отнести явное признание в
них фондов (или целевых ресурсов) в качестве детерминанты финансов как
таковых, что существенно ограничивает понимание финансов как явления в
жизни социума во всех его проявлениях.
Цель данной статьи - предложить новый концептуальный подход для
выявления сущностного содержания понятия «финансы».
Изложение
литературы

по

основного
финансам

материала.
свидетельствует
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Изучение
об

широко

отсутствии

известной
единого

и

однозначного подхода к выявлению их сущности. Термин «финансы» по
разному толкуется, когда используется в конкретных секторах экономики.
Потому по-разному определяются финансы публичные, корпоративные,
личные и т.д.
Анализ известных дефиниций понятия «финансы» свидетельствует о том,
что сформулированы они с использованием таких подходов, как: (1)
дескриптивный, основанный на простейшем описании внешней (формальной)
стороны предмета/явления; пример такой дефиниции находится

в самом

начале данной статьи; (2) атрибутивный, нацеленный на выявление и описание
наиболее характерных признаков или атрибутов предмета/явления; (3)
сущностный, позволяющий наиболее полно и точно вскрыть природу и смысл
существования

предмета/явления.

Все

они

основаны

на

привычном

редукционизме, то есть на мысленном расчленении исследуемой проблемы на
части, что приводит к утрате целостного видения этой проблемы и нарушению
принципа полноты дефиниции. Поэтому предпочтительнее прибегнуть к
холистическому (целостному) анализу проблем, связанных с формированием
дефиниции

«финансы».

Такой

результат

может

обеспечить

системология, которую сегодня следует рассматривать как область научнопрактической

деятельности,

изучающей

и

использующей

системность,

организацию и самоорганизацию объектов, процессов и явлений в природе,
науке, технике, обществе и психологии личности [3, С.17].
Формулировка

основных

положений

системологии

опирается

на

основные результаты общей теории систем, которые принадлежат Л. фон
Берталанфи [4]. Следуя А.И. Уемову [5], под системой S  условимся понимать
нечто целое, не разделимое на независимые части, где выделяется совокупность
структурных элементов а с определенными отношениями R  , такими, что
возникает множество свойств P  , не сводимых к свойствам отдельных частей
(элементов). В этом случае можно использовать символьное описание вида [5,
С. 103]:
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S   aRP,

(1)

def

где def - дефиниендум - открытая, атрибутивная, субъектная формула.
Множество структурных элементов

а

может подразделяться на: (1)

первичные элементы а э , неделимые далее (в рамках данной модели) части
системы; (2) компоненты системы ак , состоящие из множества элементов; (3)
подсистемы а пс , выделенные по определенному целевому признаку. В
функциональных

(динамических)

системах,

используемых

в

качестве

модельного описания социумов, взаимодействия и взаимоотношения
принимают характер взаимоСодействия структурных элементов

R 

а

на

получение системообразующего результата P  [6, С. 35]. В этом случае вместо
«отношения» речь идет о «действии».
Выявление сущностного содержания понятия «финансы» целесообразно
начать

с

рассмотрения

сферы

человеческого

бытия

под

названием

«хозяйственная деятельность». Словом «хозяйство» обозначается совокупность
средств производства, используемых их владельцем (или обществом) для
обеспечения своих потребностей, а «деятельность» – как последовательность
действий для производства продуктов, удовлетворяющих потребности.
В пункте 1 статьи 3 Хозяйственного кодекса Украины объявляется, что
« … под хозяйственной деятельностью … понимается деятельность субъектов

хозяйствования

в

сфере

общественного

производства,

нацеленная

на

изготовление и реализацию продукции, выполнение работ или предоставление
услуг стоимостного характера, которые имеют ценовую определенность» [7].
Изначально хозяйственная деятельность человека связывалась с ведением
домашнего хозяйства (домом), то есть со сферой обеспечения жизни (укрытие,
защита)

некоей

общности

людей,

их

выживания

в

неблагоприятных

климатических (и прочих) условиях, со всеми принадлежностями и атрибутами
[8, С. 125]. Акты обмена или купли/продажи при этом не предполагались.
Позже политэкономы назвали такое хозяйствование «натуральным» [9, С. 53].
Адам Смит писал [10, С. 87]: «… у всех цивилизованных народов деньги
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стали всеобщим орудием торговли, при посредстве которого продаются и
покупаются всякого рода товары или же обмениваются один на другой…
правила, согласно которым люди обменивают товары друг на друга или за
деньги…

определяют

так

называемую

относительную,

или

меновую,

стоимость товара. … слово стоимость имеет два различных значения:
иногда оно обозначает полезность какого-нибудь предмета, а иногда
возможность приобретения других предметов, которую дает обладание данным
предметом… первую можно назвать потребительной стоимостью, вторую –

меновой стоимостью».
Меновая стоимость в большинстве практических ситуаций имеет
денежную оценку и может выступать в качестве прогнозного значения цены
(тоже в денежных единицах). Последняя есть результат переговорного
процесса, предшествующего совершающемуся затем акту купли/продажи
товара. Меновую стоимость товара (блага, ресурса, фонда) в этом случае можно
воспринимать

как

вероятную

компенсацию

за

утрату/приобретение

возможности владеть им в результате ненасильственной смены собственника
путем эквивалентного обмена/торга [11].
Итак, меновая стоимость блага (товара, услуги) может оцениваться с
помощью денежной единицы, чего не скажешь о потребительной стоимости,
отождествляемой А. Смитом с полезностью. Человек оценивает для себя
полезность блага степенью удовлетворения этим благом нужды, возникающей
из-за отсутствия (недостатка) факторов (материальных и/или духовных) его
нормального (полноценного) жизнеобеспечения. Полезность, а с ней и
потребительная стоимость, может иметь лишь субъективную (качественную)
оценку типа «хуже/лучше», «достаточно/не достаточно» и т.п. Однако от нее (в
виде предельной полезности [9, С. 112], свидетельствующей об уровне и
скорости

«насыщения» благом) может существенно зависеть меновая

стоимость. То благо (товар, услуга, деньги), которое может вовлекаться в
хозяйственную

деятельность

(кругооборот)

и

при

этом

генерировать

прибавочную стоимость, трансформирующуюся в дополнительные денежные
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потоки, Карл Маркс назвал капиталом [12, С. 161].
Для объяснения этого феномена Маркс использовал теперь известную
всем всеобщую формулу движения капитала: «деньги – товар – деньги штрих».
В символьном виде она описывается так: Д→Т→Д' или Д→ (Т – П – Т')→Д';
здесь буквой Д обозначаются вовлекаемые в хозяйственный оборот деньги, Т –
закупаемый для хозяйственной деятельности товар, П – производственный
процесс, Т' – произведенный в нем новый товар, Д' – деньги, полученные от
реализации этого товара. Предполагается, что Д' = Д + ∆Д, где ∆Д –
определенное приращение денег, потому Д' ˃ Д (в ином варианте хозяйственная
деятельность экономически нецелесообразна). Знаком «→» обозначается
соответствующая транзакция (англ. transaction – неделимая, завершенная
операция [13, С. 547]), в ходе которой происходит трансформация денег в товар
и наоборот, а участвующие в ней люди определяют меновую стоимость,
которая «движется» вдоль всей цепочки Д→ (Т – П – Т')→Д'.
Капиталу присущи следующие свойства [14, С.21]: (1) он выступает как

ограниченный хозяйственный ресурс; (2) он является не только сохраняемым,
но накапливаемым хозяйственным ресурсом; (3) он обладает определенной

ликвидностью; в рамках наиболее распространенного толкования – это
способность превращаться в денежную форму, но в расширенном толковании
ликвидность характеризует скорость смены владельца [15, С. 188]; (4) он
характеризуется

меновой

стоимостью,

воспроизводящейся

в

процессе

непрерывного кругооборота своих форм; (5) он может восприниматься как

стоимость, приносящую новую, добавочную стоимость.
Капитал можно идентифицировать, например, в следующих формах [14,
С.22-23]: (1) экономический; в рамках данной формы различают денежный
капитал

(финансовые

средства),

производственный

капитал

(средства

производства), товарный капитал (готовые продукты); (2) человеческий
капитал; здесь часто выделяют биофизический или капитал здоровья,
интеллектуальный или умственно-психологический капитал, социальный или
капитал сотрудничества и взаимодействия; (3) социальный, как совокупность
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отношений субъектов хозяйствования, порождающих действия.
В

статье

[16]

изменение

меновой

стоимости

вовлеченного

в

хозяйственную деятельность капитала уподобляется его целенаправленному
движению и предлагается рассматривать в качестве «родового» признака

финансов. Движение меновой стоимости капитала следует понимать в самом
широком смысле этого слова: а) как целенаправленное движение меновой
стоимости между экономическими субъектами; б) как целевое движение
меновой стоимости в рамках одного владельца; в) как изменение во времени
меновой стоимости активов и пассивов экономического субъекта» [16, с.51].
Чтобы «увидеть момент возникновения финансов», рассмотрим такой
пример. Представим ситуацию, когда хозяйка некоего дома для удовлетворения
нужд своей семьи выпекает из произведенных семьей ингридиентов хлеб,
которым затем кормит своих домочадцев (и при этом увеличивает их

человеческий капитал). Она фактически производит благо, полезный продукт с
присущей ему потребительной стоимостью. Эту деятельность, включающей в
себя операции (процессы) производства, распределения, потребления и,
возможно, утилизации остатков хлеба, можно отнести к хозяйственной (в
рамках представления о натуральном хозяйстве), результатом которой есть
созданное благо либо потребительная стоимость.
Предположим, что ближайшие соседи просят эту хозяйку печь хлеб также
и для них, а чтобы компенсировать все затраты, договариваются снабжать ее
всеми ингридиентами для последующих выпечек на две семьи. Теперь
деятельность данной хозяйки можно рассматривать как хозяйственно-

экономическую, результатом которой есть продукт для обмена со своей
созданной стоимостью [17, С.152], что является своеобразной платформой для
транзакции эквивалентного обмена одних продуктов на другие.
Пусть из полученных в результате обмена продуктов хозяйка выпекает
достаточное для обеих семей количество хлеба, а появившийся при этом
«припек» (это известный феномен в хлебопекарном деле [18, С. 244]) реализует
жителю соседней улицы за деньги (точнее, обменивает после предварительного
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торга на такой общепризнанный и высоколиквидный товар, как деньги).
Предположим, что после определенного количества продаж выпеченного
хозяйкой хлеба у нее накапливается определенная сумма денег, достаточная
для закупки всех необходимых ингридиентов и выпечки хлеба на продажу.
Пусть получаемая при этом сумма денег превышает сумму вложенных в
хозяйственную деятельность денег, тогда можно говорить о целенаправленном
движении меновой стоимости капитала в денежном измерении или его
капитализации, что можно принять в качестве целевого признака уже
финансово-экономической деятельности (здесь и возникают финансы).
Рассмотренный пример порождает графическую интерпретацию видов
деятельности хозяйки в виде «матрешки», приведенной на рисунке 1.

Рис. 1. Модельные представления о месте финансов в хозяйственноэкономической деятельности
Сферу жизнедеятельности человека, формирующуюся вокруг транзакций
производства благ, их распределения между нуждающимися в них членами
семьи с последующим потреблением и утилизацией остатков, можно
обозначить термином «хозяйство». Ту часть данной сферы жизнедеятельности,
в которой создается стоимость и совершаются транзакции обмена, резонно
назвать «экономикой». Если же в сфере экономики выделить транзакции
наращивания

вложенного

в

хозяйственно-экономическую

деятельность

капитала в денежном измерении, тогда появляется возможность выделить
сферу деятельности под названием «финансы». В основе всех дефиниций
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содержится

специфическая

деятельность

(транзакции)

по

достижению

конкретных (специфических) целей, а (вполне определенные) отношения в них
будут играть, вероятнее всего, не основную, вспомогательную роль.

S a - ось субъектов
Личность

Семья
Нужды и
интересы
личности

Фирма
Община

Вектор
приоритетов

Насе
ление

S

P
- ось целей
Финансовая
деятельность

Утили
зация
Потребление
Обмен

Экономическая
деятельность
Хозяйственная
деятельность

Распреде
ление
Производство

SR - ось транзакций
Рис. 2. Координатное пространство хозяйствующих субъектов
отдельно взятого государства
Разобранный

пример

указывает

на

целесообразность

системного

(холистического) подхода к установлению сущностного содержания всех трех,
взаимосвязанных между собою сфер жизнедеятельности хозяйствующего
субъекта. Общей для них особенностью является наличие субъектов
хозяйственной деятельности а, всевозможных транзакций между ними R 
ради достижения поставленных целей P  . Системное описание всех трех сфер
в форме (1) подсказывает необходимость и возможность введения трехмерной
системы координат S P ; S R ; S a, в рамках которой можно описать свойства или

цели каждой сферы деятельности, совокупность ее структурных элементов и
отношения (транзакции) между ними (рис. 2). В итоге проявляется столь
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важное качество, как S P ; S R ; S a-пространственная (и, вероятно, временная)
целостность всех сфер жизнедеятельности хозяйствующих субъектов.
Все совершающиеся транзакции сопровождаются возникновением и
потоковым

движением

соответствующих

ценностей

в

материальной,

энергетической и информационной формах. Здесь целесообразно перейти от
рассмотрения транзакций (операций) к рассмотрению процессов (или бизнеспроцессов [19, С. 29]). Потоковый характер процессов позволяет использовать
для описания и управления ними хорошо зарекомендовавший себя язык
логистики, как мышления, направленного на организационно-структурное и
организационно-аналитическое

совершенствование

потоковых

процессов

человеческой деятельности любого содержания [20, С.127]. В рамках такого
описания свое естественное место при получении запланированного результата
занимают любые фонды со всеми процессами их формирования, распределения
и перераспределения (что когда-то вменялось в обязанность исключительно
общественным финансам [21]).
Итак, можно прийти к следующим дефинициям:
хозяйство – сфера жизнедеятельности хозяйствующих субъектов всех
уровней (личность, семья, фирма, община, государство), в рамках которой они
осуществляют процессы целенаправленного производства, распределения,
потребления и утилизации остатков созданной потребительной стоимости
(благ) для элиминации собственных нужд (надобностей), биологически
заложенных в человеческой природе (это надобности в пище, одежде, чувстве
безопасности, ощущении принадлежности к группе, уважении);
экономика – сфера жизнедеятельности хозяйствующих субъектов всех
уровней (личность, семья, фирма, община, государство), в рамках которой они
осуществляют процессы целенаправленного и максимально эффективного
создания стоимостей (товаров) и последующего их обмена для удовлетворения
потребностей всех субъектов хозяйственно-экономической деятельности;
финансы – сфера жизнедеятельности хозяйствующих субъектов всех
уровней(личность, семья, фирма, община, государство), в рамках которой они
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обеспечивают высокоэффективную экономическую деятельность, осуществляя
при этом процессы целенаправленного движения меновой стоимости своих
капиталов в денежном измерении для достижения запланированных уровней их
капитализации.
Поскольку все три сферы «живут» в едином S P ; S R ; S a–координатном
пространстве, большинство процессов (и целевых результатов) из разных сфер
связаны между собою (это находит своё отражения в их названиях, например,
«хозяйственно-экономические» или «финансово-экономические» результаты
деятельности). Так, уже достаточно давно известна, например, модель
материально-финансовых потоков, охватывающих как сферу производства
(экономики), так и сферу финансов [22, С. 231].
Понятно, что каждый из разобранных бизнес-процессов в едином

S P ; S R ; S a–координатном пространстве требует сопровождения в виде набора
правил, инструкций, рекомендаций и прочего, что можно обозначить словом
«отношения», чем руководствуются все субъекты хозяйственной деятельности
и что получило название институтов. Последние, безусловно, являются
составной частью S P ; S R ; S a–координатного пространства и воспринимаются
как набор общепризнанных правил и норм, которые обладают относительной
неизменностью и специфицируют поведение индивидуумов в определенных
повторяющихся ситуациях и обязательно дополнены механизмами контроля и
поддержки выполнения норм (что приводит к физическому выделению
институтов в

S P ; S R ; S a–координатном

пространстве) [23, С.19]. Норму

следует толковать как «… правило, предписание или образец, адресованные в
силу традиции, обычая или указаний соответствующих лиц или органов
конкретному или неопределенному множеству агентов и определяющие
характеристики восприятия, интерпретации или использования социальноэкономической информации для принятия решений, поведения и формирования
отношений в обществе» [23, С.16].
Любому социально-экономическому (в том числе и финансовому)
институту должна соответствовать система норм, которая может включать
111

следующие пять компонент [23, С.35]: (1) базисные нормы, выражающие
основные положения данного института (ядро института); (2) дополнительные
нормы, входящие в «защитный слой» института, который играет роль буфера
между факторами, воззрениями и действиями агентов и ядром института; (3)
вспомогательные инструктивные поддерживающие нормы, формирующие
механизмы мониторинга, контроля и поддержки соблюдения норм ядра
института; (4) ценностные нормы, определяющие общее направление оценок
данного института, формирующихся в сознании людей (как входящих в состав
носителей института, так и «сторонних наблюдателей»); (5) когнитивные
нормы, регулирующие процесс восприятия сути и действия норм различными
субъектами.
Для финансовых институтов перечисленные выше группы норм могут
иметь следующее (как пример) содержание (таблица 1).
Таблица 1
Содержание системы норм для финансовых институтов
Название группы норм
Базисные

Дополнительные

Поддерживающие

Ценностные
Когнитивные

Содержание норм
Капитал
должен
всегда
«работать»,
то
есть
капитализироваться, что выражается в целенаправленном
движении его меновой стоимости в денежном измерении.
Все известные виды финансовых операций: (1) с капиталом –
страхования, кредитования, залог, валютная ипотека; (2) по
переводу денег – трансфер, аккредитив, инкассо, банковский
перевод; (3) инвестиционные – аренда, лизинг, траст, кредит,
франчайзинг; (4) спекулятивные – свопинг, валютный
арбитраж, процентный арбитраж, валютная спекуляция.
Принципы управления финансами: (1) плановость и
системность;
(2)
целевая
направленность;
(3)
диверсифицированность;
(4)
стратегическая
ориентированность; (5) опережающее управление; (6)
соотношения текущего финансирования и накопления
капитала.
Наиболее полное удовлетворение человеческих потребностей.
Ассортиментная, ценовая, сбытовая и коммуникационная
политики.

Субъекты хозяйственной деятельности

а

и обслуживающие их

финансовые институты (которые в данной работе подробно не исследуются)
составляют финансовую систему любого уровня. В такой системе имеют право
на легитимное существование:
112

– финансовый поток – это поток капитала в денежном измерении,
сформированный и активизированный хозяйствующим субъектом с целью его
запланированной капитализации;
– финансовый ресурс – это аккумулированное хозяйствующим субъектом
любое количество капитала любой природы в денежном измерении с
отложенной капитализацией:
– финансовый капитал – это финансовый ресурс, не имеющий
потребительной стоимости, то есть в чистом виде деньги и денежные агрегаты;
– финансовая деятельность – объединяет все виды действий с
финансовым капиталом.
Выводы и перспективы дальнейших исследований. В рамках

системного подхода для выявления сущностного содержания понятия
«финансы» можно утверждать следующее.
Финансы

–

это

составляющая

сферы

жизнедеятельности

хозяйствующих субъектов всех уровней (личность, семья, фирма, община,
государство), в рамках которой они обеспечивают высокоэффективную
экономическую

деятельность,

осуществляя

при

этом

процессы

целенаправленного движения меновой стоимости своих капиталов в денежном
измерении для достижения запланированных уровней их капитализации.
В основу данной дефиниции кладется деятельность, реализующаяся в
виде потоковых процессов, что позволяет использовать для описания
множества проблем в финансах универсальный язык логистики. Содержащийся
в

более

ранних

институциональный

дефинициях
атрибут,

финансов

термин

«провоцирующий»

«отношения»

подмену

есть

сущностного

содержания обсуждаемой дефиниции.
Одинаковость целевых функций финансов у субъектов хозяйствования
всех уровней свидетельствует о более четком представлении всех возможных
форм капитала и их трансформациях. Поэтому в качестве современной цели
общественных финансов нужно рассматривать не только возникающую при
распределении общественных фондов потребительную стоимость, но и
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капитализацию человеческого капитала на всех уровнях хозяйствования: от
отдельно взятой личности до государства включительно. Задействованный в
последующих хозяйственно-экономических циклах обновленный человеческий
капитал обеспечит дальнейший рост национального богатства, что выступит в
качестве определяющего условия саморазвития общества на всех уровнях.
Холистический

(системный)

подход

позволил

наполнить

новым

сущностным содержанием дефиниции финансового потока, финансового
ресурса, финансовой деятельности, финансового института и финансовой
системы.
Дальнейшие исследования необходимо посвятить развитию полученных в
данной работе результатов.
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У статті розглянуто проблеми з енергозбереження на підприємстві як складник
сталого розвитку відповідно до Керівництва зі звітності у сфері сталого розвитку G4 у
екологічній діяльності суб’єкта господарювання. Запропоновано удосконалення методики
формування звітності зі сталого розвитку у аспекті енергозбереження.
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Інтеграційні

процеси, які відбуваються в Україні на шляху до

європейського співтовариства, ускладняються загальною екологічною кризою в
країні – за деякими ознаками, набула форми екологічної катастрофи, що є
великою перепоною для швидкої інтеграції в ЄС, де панують екологічні і
природоохоронні тенденції економічної політики держав. Це означає, що
подальший розвиток національної економіки України неможливий без
урахування вимог охорони довкілля, що, своєю чергою, спонукає до нових
підходів

у

формуванні

економічної

політики

держави.

Як

відомо,

промисловість належить до основних забруднювачів довкілля. Масштабність
екологічних проблем, зростання забруднення навколишнього природного
середовища, вимагають спрямування діяльності промислових підприємств на їх
усунення та спонукають до пошуку інструментів еколого-економічного
116

управління, що базуються на принципах сталого розвитку. При цьому, однією з
найголовніших перешкод розробки і реалізації ефективної екологічної політики
підприємства є відсутність належного забезпечення керівництва комплексною,
достовірною та своєчасною інформацією щодо природоохоронної діяльності.
Традиційна фінансова звітність вітчизняних суб’єктів господарювання
інформаційно обмежена щодо нефінансових ідентифікованих об’єктів обліку,
зокрема соціальної та екологічної діяльності. Саме формування якісних
показників звітності зі сталого розвитку (нефінансової звітності) забезпечує
підвищення уваги з боку стейкхолдерів (заінтересованих осіб) та характеризує
позитивний розвиток діяльності підприємств.
Розглянемо існуючі наукові доробки у сфері облікового забезпечення
екологічної діяльності.
Жук В.М. наголошує, що система обліку екологічної діяльності повинна
включати чотири основні складові: облік екологічних витрат, облік екологічних
зобов’язань, звітність про природоохоронну діяльність та аудит відповідної
інформації, кожна з яких має економічну значущість [3].
В.А. Фостолович та М.В. Агапової [6] також виокремлено такі об’єкти
бухгалтерського обліку, як екологічні активи, екологічні зобов’язання та
екологічні витрати.
Замула І.В. [4] виділяє такі об’єкти бухгалтерського обліку, що
забезпечують релевантною інформацією про екологічну діяльність суб’єкта
господарювання: природно-ресурсний потенціал, генетично модифіковані
організми, відходи виробництва, необоротні активи природоохоронного
призначення.
Інформація, що відображається у звітності зі сталого розвитку про
екологічну діяльність підприємства, дозволяє вчасно реагувати на проблеми,
які виникають у відносинах «людина – суспільство – навколишнє середовище».
В своїх дослідженнях А. Бецла [1, с. 102-103] характеризує перелік таких
проблем, які повинні ідентифікувати суб’єкти господарювання, здійснюючи
екологічну діяльність: пізнання навколишнього середовища і відносин у ньому,
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виокремлення проблем, що виникають в результаті антропогенного впливу на
навколишнє середовище та його компоненти, оцінка наслідків негативного
впливу на навколишнє природне середовище та його компонентів, визначення
адекватних і неадекватних способів взаємодії (використання) з природним
середовищем, оцінка важливості навколишнього природного середовища та
його використання в людському житті і існування людської цивілізації, вплив
на ставлення людини до розвитку навколишнього середовища (формування
екологічної свідомості, людські відносини, моделі споживання івикористання
навколишнього середовища).
Облікове-аналітичне забезпечення екологічної діяльності найбільш
ефективне при формуванні інтегрованої звітності: фінансової та управлінської.
Так, завданнями, що повинні реалізуватися в межах фінансового обліку [2]:
ідентифікація, вимір, реєстрація і розкриття в звітності інформації про
негативний

вплив

суб’єкта

господарювання

на

навколишнє

природне

середовище; надання інформації для визначення: впливу показників витрат,
проведених підприємством захисних заходів, на ціни продукції і отримані
фінансові результати;
витрат і вигод;

ефективності захисних заходів шляхом порівняння

розміру стягнень, пов’язаних з використанням благ

навколишнього середовища або забрудненням у вигляді зборів і екологічних
податків; розміру витрат, пов’язаних з необхідністю подолання наслідків
шкоди, завданої навколишньому середовищу суб’єктом господарювання.
Завдання, що реалізуються в межах управлінського обліку [2]:
забезпечення скорочення витрат за допомогою: більш достовірної оцінки
витрати на навколишнє середовище і розподілу їх між вартістю виготовленої
продукції; оптимізації використання природних ресурсів; скорочення викидів
забруднюючих речовин в навколишнє середовище; розробка екологічно чистих
продуктів і процесів; впровадження нових технологій, інновацій, технологічних
процесів, призводить до зниження впливу підприємства на навколишнє
середовище; планування і контроль використання природних ресурсів;
створення стратегії розвитку відповідно до вимог екологічних вимог.
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Відповідно до Керівництва зі звітності у сфері сталого розвитку G4 [5]
відокремлюють такі аспекти діяльності в звітності зі сталого розвитку в розрізі
видів інформації, що підлягає розкриттю екологічний аспектів: матеріали,
енергія, воді, біорізноманіття, викиди, скидання і відходи, продукція і послуги,
відповідність вимогам, транспорт, загальна інформація, екологічна оцінка
постачальників, механізми подачі скарг на економічні потреби.
Тобто, проблеми з енергозбереження на підприємстві є складником
сталого розвитку суб’єкта господарювання, що відповідно до Керівництва зі
звітності у сфері сталого розвитку G4 у екологічній діяльності. При цьому для
формування показників аспектів «Енергія» використовується як облікова
інформація, так і позаоблікові дані. Облікова інформація: скорочення
енергоспоживання, зниження потреби в енергії реалізованої продукції або
наданих послуг. Позаоблікові дані: споживання енергії всередині та за межами
підприємства, енергоємність.
Облікова інформація щодо показників зі скорочення енергоспоживання,
зниження потреби в енергії реалізованої продукції або наданих послуг
формується на основі фінансової звітності Форми № 1 «Баланс. Звіт про
фінансовий стан» (актив, незавершене виробництво; пасив, інші поточні
зобов’язання) та статистичної звітності: Форма №11-ер «Звіт про витрати
палива, теплоенергії та електроенергії», Форма № 11-мтп (паливо) «Фактичні
витрати палива на виробництво окремих видів продукції і робіт». При цьому
об’єктами

бухгалтерського

енергогенеруючих,

обліку

енергорозподільчих

в
та

аспекті

екологічної

енергоспоживаючих

діяльності
суб’єктів

господарювання є: активи (енергія, що використовується в процесі виробництва
продукції та надання послуг), витрати (процес виробництва енергії),
зобов’язання (придбання енергії у зовнішніх постачальників – розрахунки за
іншими операціями).
Підставою для облікового відображення об’єктів екологічної діяльності,
зокрема енергозбереження, є первинні документи. Зауважимо, що інформація
для складання звітності зі сталого розвитку, що характеризує використання
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необлікових даних також представлена в первинних документах облікового
призначення. Але існуючі первинні документи з проблем енергозбереження
повною мірою не відображають потрібну інформацію.
Щодо відображення на рахунках бухгалтерського обліку можливо
запропонувати розрізи аналітичного обліку

в розрізі різних аспектів

екологічних показників звітів зі сталого розвитку за відповідними обліковими
об’єктами. Для аспекту «Енергія» по рахунку 23 «Виробництво» аналітичні
рахунки за видами енергії, що використовується: електроенергія, теплоенергія,
альтернативні джерела енергії (сонця, вітру та інш.), енергія для охолодження
тощо.
Також на підприємстві повинна діяти система верифікації звітності
сталого розвитку, тобто перевірка достовірності кількісних та якісних даних
звітності, оцінці системи збору даних показників корпоративної соціальної
відповідальності. Верифікацією звітності сталого розвитку займається служба
внутрішнього аудиту, персонал з аудиту цієї звітності повинен мати відповідну
кваліфікацію: вищу освіту, наявні сертифікати, знання галузі дослідження,
досвід проведення перевірок, досвід проведення аналізу. Методику проведення
верифікації

звітності

сталого

розвитку,

на

наш

погляд,

необхідно

формалізувати у вигляді внутрішнього корпоративного стандарту.
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КЛАСТЕРНИЙ ПІДХІД ДО АНАЛІЗУ ВИРОБНИЦТВА МОЛОКА
In the article, the theoretical basis of cluster approach to the analysis of milk production
and methodical approaches to forecasting major trends in diary sector of Zhytomyr region.
Reviewed efficiency of companies in the region with the use of DEA. Predicted output using
exponential smoothing.
Keywords: cluster, efficiency DEA, correlation, regression, exponential smoothing.
У роботі розглянуто теоретичні основи кластерного підходу до аналізу виробництва
молока та методичні підходи до прогнозування основних тенденцій у молоковиробництві
Житомирської області. Оцінено ефективність діяльності підприємств області з
використанням методу DEA. Спрогнозовано обсяг виробництва за допомогою
експоненційного згладжування.
Ключові слова: кластер, ефективність DEA, кореляція, регресія, експоненційне
згладжування

Молокопродуктовий підкомплекс АПК є важливою складовою економіки
України, його розвиток значною мірою визначає рівень забезпечення населення
достатньою кількістю вітчизняних молокопродуктів та соціально-економічну
ситуацію в країні.
Проблема

розробки

молокопродуктового

механізму

підкомплексу

є

ефективного
об’єктом

функціонування

дослідження

багатьох

вітчизняних і зарубіжних вчених, а саме: В.Г.Андрійчука, П.С.Березівського,
В.І.Бойка,

В.П.Галушко,

С.М.Кваші,

М.М.Ільчука,

М.Ю.Коденської,

М.В.Калінчика,

М.Й.Маліка,

П.Т.Саблука,

С.Р.Камілової,
В.К.Савчука,

М.К.Пархомця, О.В.Шкільова, О.М.Шпичака, В.В.Юрчишина та інших [1-3].
Aктуaльнiсть дaнoї тeми пoв’язaнa з тим, щo аналіз перспектив розвитку
молочного виробництва з використанням технологій баз даних, SPSS та інших
статистичних

інструментів

обумовлюється

зpoстaючими

пoтpeбaми

в

aнaлiтичних дaних пpo poбoту пiдпpиємствa з бoку piзних кaтeгopiй
кopистувaчiв з мeтoю paцioнaлiзaцiї piшeнь. Нeдoстaтня poзpoблeнiсть
oзнaчeнoї пpoблeми, її тeopeтичнe i пpaктичнe знaчeння для зaбeзпeчeння умoв
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eфeктивнoгo poзвитку пiдпpиємств зумoвлюють нeoбхiднiсть дoслiджeння
oбpaнoї тeми.
Мета роботи полягає у проведенні аналізу та прогнозуванні виробництва
молока сільськогосподарськими підприємствами на території Житомирської
області використовуючи системи управління баз даних, кореляційно-регресійні
моделі, виявлення перспектив його розвитку.
Дослідження проводилися з використанням інформаційної бази даних
(БД) загального користування ННЦ Інституту аграрної економіки НААН
України, з допомогою якої створена база даних "Основні економічні показники
роботи сільськогосподарських підприємств" (Форма 50 сг), яка містить
інформацію по господарствам за 2011-2016 pp. у розрізі областей України,
районів, форм та категорій господарств.
Теоретичною і методологічною основою роботи є система підходів до
вивчення економічних процесів, які переважно ґрунтуються на статистичних
методах.
Оцінюючи

рівень

розвитку

галузі

виробництва

молока

в

сільськогосподарських підприємствах Житомирської області було акцентовано
увагу

на

об’ємах

виробництва

молока

господарствами

населення

та

досліджуваними підприємствами (рис. 1).
Протягом останніх років через недостатній обсяг виробництва молока у
аграрних підприємствах, закупки молока у населення займають близько 60-80%
в структурі сировинного постачання молокозаводів. Якість такої сировини
набагато нижча через відсутність чітких стандартів виробництва. Дивлячись на
значне перевищення обсягів виробництва молока господарствами населення
над сільськогосподарськими підприємствами, молокопереробні підприємства
Житомирської області віддають значну перевагу молоку виробленому саме на
спеціалізованих підприємствах, оскільки такі підприємства забезпечують дещо
вищу якість продукції. Згідно світових стандартів, придатним до вживання
молоком є лише молоко вищого сорту, оскільки в Україні вимоги до перевірки
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молочної продукції є значно нижчими, ніж європейські або американські
стандарти.

Рис. 1. Виробництво молока в господарствах населення та
сільськогосподарських підприємствах Житомирської області 1990-2015рр.*
*побудовано автором за основі даних Держкомстату

Під час проведення економетричного аналізу виробництва молока в
господарствах Житомирської області виявлено, що найбільш високу частку в
структурі матеріальних витрат у тваринництві в сучасних умовах становлять
витрати на корми – майже 70%. Величина цих витрат залежить від рівня
витрачання кормів на одиницю продукції, в той час як процес інтенсифікації в
тваринництві має відбуватись при збільшенні витрат кормів з розрахунку на
голову худоби.
Досвід показує, що зменшення витрат кормів на одиницю продукції
досягається при наявності племінної худоби, породи якої здатні до високої
молочної продуктивності і пристосовані до місцевих умов.
У ході досліджень було визначено, що вплив факторів, виявлених
методом групування, на результативну ознаку кількісно оцінити можливо за
допомогою кореляційно-регресійного аналізу. Основні задачі, які вирішують за
допомогою такого аналізу полягають у визначенні характеру і виду залежності
між змінними, що описують економічний процес, визначенні чисельних оцінок
параметрів, що характеризують залежність і їх статистичну стійкість.
Використовуючи отримані результати, можна зробити обґрунтовані висновки
щодо стану процесу у даний час і його розвитку у майбутньому. Однак,
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використання методів регресійного аналізу можливо лише при дотриманні
досить жорстких вимог яким повинна відповідати вибірка, на основі якої
оцінюються параметри рівняння регресії.
Відібрати з генеральної сукупності репрезентативну вибірку типових
об'єктів найдоцільніше методом теорії класифікації або кластерного аналізу.
Мета кластерного аналізу полягає в пошуку наявних структур, що
виражається в утворенні груп схожих між собою об'єктів – кластерів. Водночас
його дія полягає й у привнесенні структури в досліджувані об'єкти. Це означає,
що методи кластеризації необхідні для виявлення структури в даних, яку
нелегко знайти при візуальному обстеженні або за допомогою експертів.
Таким чином, для дослідження впливу факторів на ефективність
виробництва молока у сільськогосподарських підприємствах Житомирської
області визначено наступний алгоритм:


класифікація господарств за сукупністю показників для визначення

типових підприємств;


аналітична обробка інформації методом регресійного аналізу у

кожному класі (групі) і визначення параметрів моделі для різних груп
підприємств.
Передумовою

підвищення

достовірності

результатів

кластерного

розподілу є стандартизація показників. Для виконання стандартизації було
використано метод z-перетворення в програмі IBM SPSS Statistics 23
За результатами проведення кластерного аналізу сформовано 4 кластери
(табл. 1) по наступним показникам: поголів’я корів в 1 господарстві, обсяги
виробленої продукції, обсяги реалізованої продукції за день.
Таблиця 1
Основні показники по сформованим кластерам
Кластер
кластер 1
кластер 2
кластер 3
кластер 4

Кількість
господарств
3,00
32,00
64,00
12,00

Середнє поголів'я,
гол. *10
82,73
25,26
8,52
46,65
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Середня
рентабельність, %
8,61
19,35
6,96
20,11

Середній надій,
л/добу
18,66
10,22
6,22
14,34

Оцінюючи основні показники по сформованим кластерам помічаємо, що
найбільшим є кластер №3, що охоплює 64 типових господарства. Подальший
аналіз цього кластеру дасть можливість робити сукупні висновки по регіону. На
відміну від 2013 року у 2015 не виявлено підприємств з нетиповими
показниками (табл. 1), наприклад нестандартні надої від однієї корови.
Важливим є те, що кожен з кластерів має позитивний показник рентабельності.
Одразу помічається тенденція: чим більша кількість голів у господарстві, тим
більші надої від однієї корови, але рентабельність не така велика. Можна
вирішити, що оптимальна кількість поголів’я знаходиться у межах від 250 до
460 голів у 1 господарстві (судячи із отриманих даних - рис.2.), проте цю
інформацію ще необхідно перевірити методами статистичного аналізу.

Рис 2. Основні показники по сформованим кластерам*
*побудовано автором на основі отриманих показників кластерного аналізу

Після кластеризації показників статистичної сукупності було проведено
кореляційно-регресійний аналіз в середині кожного із кластерів. В результаті
було отримано регресійні рівняння кожного з кластерів, що відображаються
залежність прибутку у розрахунку на корову від поголів’я корів, надоїв від 1
корови, виробничих витрати у розрахунку на одну корову та ціни реалізації 1
літру молока. Визначено, що збільшення продуктивності корів, ціни реалізації
та зменшення виробничих витрат значною мірою впливають на покращення
результативних показників для всіх категорій господарств.
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Загальноприйнятою практикою є використання DEA аналізу для оцінки
ефективності систем однорідних об'єктів, які займаються однаковими видами
діяльності, та використовують при цьому однакові ресурси. метою є
висвітлення самої методики оцінки ефективності за допомогою DEA технології,
а також можливості побудови універсальної та маловитратної моделі
здійснення аналізу ефективності промислового виробництва на основі
використання даної методології. Окрім того, не менш важливим питанням є
адаптація даної методики до вимог української економіки та молочного
виробництва зокрема [4].
Data Envelopment Analysis – Метод обвідних1 (DEA) використовує усі
наявні данні для оцінки технологій та будує обвідну криву технологічного
бар’єру навколо найбільш ефективних фірм. Будь-якій випадковий шум у
індивідуальних оцінках відносної ефективності вважається достатньо суттєвим
для того, щоб відбувся зсув технологічної обвідної.
DEA аналіз дозволяє оцінити роботу підприємств однієї галузі у
порівнянні з "ідеальним підприємством", яке на фоні інших використовує
наявні ресурси оптимально.
DEA аналіз набув значної популярності за кордоном. Сьогодні
розроблено різні моделі, які використовуються як для вирішення проблем
економіки, так і менеджменту, їх реалізація дає корисні результати. Орієнтація
моделей різна. Вони можуть бути орієнтовані на вхід (ресурси), вихід
(досягнуті результати), на вхід та вихід одночасно. В них також може
враховуватись зростаюча, спадна норма віддачі на одиницю потужності, що має
місце у виробництві з узагальненням на випадок значної кількості виходів.
Тому наступним кроком в аналізі молокопродуктового підкомплексу
АПК в Житомирській області є оцінка ефективності молоковиробничих
підприємств Житомирської області за допомогою методу DEA. Обрано входи і
1

В українській науковій літературі більше всього уваги приділяється саме цьому методу, але, нажаль, єдиного
визначення досі не існує. Одні джерела визначають DEA як «Метод поверхні огортання» або «Метод
загортки даних», інші, як «Аналіз середовища функціонування або метод оболонки даних», «Метод аналізу
оболонки даних». Кожен автор використовує власну абревіатуру для цього методу. Тому, ми пропонуємо
визначити цей метод як «Метод Обвідних», а в якості абревіатури застосовувати «DEA».
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виходи для моделі:

(вихідний показник) – це обсяг виробництва молока

підприємствами Житомирської області;

,

та

(вхідні показники) –

поголів’я корів у господарствах, загальні затрати на виробництво продукції та
затрати на корми відповідно.
Для знаходження технічної ефективності молоковиробничих підприємств
Житомирської області методом DEA було обрано, як інструмент, середовище
R.
За результатами розв’язання семи окремих оптимізаційних задач ми
отримали

вектор

технічної

ефективності

, масив коефіцієнтів

досліджуваних

та вектори слаків

господарств
та

. Для

графічного відображення результатів дослідження побудовано графік, що
зображений на рис. 3, залежності ефективності від загальних інвестицій.

Рис. 3. Графічне зображення результатів DEA

Аналізуючи отримані результати, бачимо, що господарства з високим
рівнем ефективності зустрічаються в кожному з кластерів, а це означає, що
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незалежно від рівня забезпеченості худобою, незалежно від кластерної
приналежності, господарства можуть забезпечувати високу ефективність своєї
діяльності. Можна припустити, що успішна діяльність підприємств більшою
мірою залежить від правильного використання ресурсів, від правильного
прийняття управлінських рішень. Як бачимо, третій кластер, що включає в себе
більшу

частику

господарств

регіону,

окрім

ефективних

має

також

низькоефективні господарства – господарства, рівень ефективності яких є
меншим за 50%. Це вкрай негативний показник, це свідчить про наявність
потенціалу в регіоні загалом і про те, що підприємства цей потенціал не
використовують. DEA аналіз дав можливість виявити одну з основних проблем
галузі – ефективність виробництва. Цей показник відображає реальний стан
галузі в Житомирській області і надає вектор подальшого розвитку цього
сектору АПК.
Продуктивність

корів

є

визначальним

чинником

у

молочному

виробництві. Керуючись даними, отриманими від проведення кластерного,
кореляційно-регресійного,

DEA

та

методу

групування

виявлено,

що

продуктивність корів відчутно підвищує як рентабельність так і загальний
обсяг виробництва продукції.[5] Тому необхідно мати розуміння про динаміку
зміни показника продуктивності у майбутньому. Прогноз дасть змогу виявити
тенденції у молоковиробництві як у Житомирській області так і в Україні
загалом. Як наслідок проведення аналізу запропоновані шляхи розвитку
сучасних аграрних відносин виходять з того, що найважливішими складовими
сучасної аграрної реформи є: вдосконалення структури аграрного виробництва
та створення нових форм господарювання на селі; реформування ціноутворення
з метою досягнення паритету цін на сільськогосподарську продукцію,
промислові засоби виробництва та виробничі послуги; розв'язання соціальних
проблем на селі шляхом забезпечення соціальної спрямованості аграрних
перетворень в економіці; створення надійної правової бази для здійснення
аграрної реформи [6].
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На основі методу групування визначено основні фактори впливу на
результуючі показники і запропоновано шляхи подолання нинішніх проблем
галузі. Результати проведеного DEA аналізу дозволили виявити закономірність,
що підприємства з великими затратами не відображають ефективність нижчу на
70%, що зумовлює доцільність інвестування в галузь.
На основі кластерного аналізу визначено: що збільшення продуктивності
корів, ціни реалізації та зменшення виробничих випливають на покращення
результативних показників для великих господарств; що збільшення поголів’я,
продуктивності корів, ціни реалізації та зменшення виробничих витрат
призводить до збільшення прибутку для середніх господарств; що збільшення
поголів’я, продуктивності, ціни реалізації та зменшення виробничих витрат
призводить до збільшення результативної ознаки для малих господарств.
Визначено, що однією з найголовніших передумов в аспекті розвитку
молочного виробництва є створення відповідних інституційних передумов, а
саме: створення інститутів і інституцій, що проводитимуть дослідження
відносно

розвитку

молоковиробництва;

впровадження

і

налагодження

діяльності контролюючих органів; забезпечення певних умов для підготовки
компетентних фахівців; тощо.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
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ПОЛІТИЧНА ІДЕНТИЧНІСТЬ: СУЧАСНІ ПРАКТИКИ КОНСТРУЮВАННЯ
НАЦІОНАЛЬНОЇ КАРТИНИ СВІТУ
The article is devoted to the study of modern practices of the national world views
construction on the basis of different approaches to the political (national) identity formation.
Keywords: national identity, political identity, national world views construction, nation,
ethnos, nation-state.
У статті досліджуються сучасні практики конструювання національної картини
світу на основі різних підходів до формування політичної (національної) ідентичності.
Ключові слова: національна ідентичність, політична ідентичність, конструювання
національної картини світу, нація, етнос, національна держава.

Політична ідентичність, як і будь-яка інша, – це не просто суб’єктивне
психологічне відчуття приналежності до певної соціальної групи. Навпаки, це
відчуття є результатом того, що індивід поділяє певні соціальні уявлення щодо
світу («картину світу»). «Ідентичність слід розуміти як один із аспектів
інтерпретації індивідом соціальної реальності, а саме того аспекту, який
стосується конфігурації та структури «самості» (англ. Self) індивіда у
співвідношенні із соціальною реальністю» [5, c. 256]. Інтерналізація картини
світу у процесі соціалізації індивіда дозволяє йому, по-перше, зрозуміти себе,
віднайти своє місце у світі, розподіленому відповідно до цієї картини на різні
групи. По-друге, оскільки ця картина світу розділяється членами певного
макроколективу, в останніх і виникає відчуття «схожості» між собою та
відмінності від «інших». Крім того спільність колективних уявлень щодо світу
не лише формує основи політичної ідентичності, а й легітимізує цю
ідентичність, бо відповідна картина світу включає в себе образ цієї групи як
того самого макроколективу, в межах якого світ стає цілісним та зрозумілим.
Відповідно, той макроколектив, у межах якого відтворюється картина світу, має
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упорядковуюче значення, а ідентифікація себе з цим колективом виявляється
політичною.
Як слушно зазначає Ш. Ейзенштадт, для того, щоб ідентичність набула
політичного значення, вона повинна базуватися на особливих темах, які
«укорінені в онтологічних або космологічних передумовах і концепціях
соціального порядку. Головними кодами або темами, які оформлюють
конструювання політичних ідентичностей є примордіальність, громадянськість
та сакральність (трансцендентність). Кожна з них надає цілковито особливий
зразок специфікації кордонів (меж) колективу, діапазон можливих паттернів
поведінки, розподілу ресурсів та регулювання владних відносин» [3, c. 79-80.].
Тема громадянськості стала основою для формування політичної
ідентичності як громадянської (національної) ідентичності в епоху Модерна. У
цьому сенсі націоналізм можна розглядати як тип картини світу епохи
Модерну: «Він представляє людський світ, як світ розділений на конкретні
співіснуючі спільноти, причому кожна з них представляє «народ», а кожен
народ уявляє себе неподільним» [5, c. 258]. Кожна нація сприймається як
відносно самодостатній колектив, у межах якого індивіди відтворюють безліч
колективних ідентичностей, але саме національна ідентичність виявляється
політичною

–

тією

самою

«системою

координат»,

що

впорядковує

самовизначення індивіда в цьому світі. Тобто нація перетворюється на спосіб
легітимації влади та визначає межі політичного процесу.
Х. Ре наголошує, що політичний порядок у національних державах
неможливо уявити не лише без формування держави як єдиного політичного
центра влади, але й без формування відповідної національної картини світу:
«Творці держави (англ. State-builders) повинні (…) легітимувати політичний
порядок, який вони намагаються встановити та консолідувати. Це включає в
себе два завдання: конструювання уніфікованої політичної спільноти в межах
кордонів керованої території, – спільноти з єдиною, об’єднуючою ідентичністю
– та ідентифікацію монарха або національного уряду як політичного
уособлення або представника такої уніфікованої спільноти» [7, c. 2].
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У

науковій

літературі

діяльність,

пов’язана

з

конструюванням

національної картини світу позначається терміном «творення нації» (англ.
Nation-building). Творення нації, у свою чергу, є основним чинником
державотворення (англ. State-building), оскільки покликане

сформувати

колективне уявлення щодо нації як єдиного для індивіда політичного
колективу, що існує немов би «над» рештою соціальних груп, пов’язуючи їх у
певну цілісність. У цьому сенсі нації, як блискуче довів у своїй праці
Б. Андерсон, є «уявними спільнотами» ще в більшому ступені, аніж будь-які
інші «тому що члени навіть найменшої нації ніколи не знатимуть більшості
своїх побратимів-по-нації, зустрічатися з ними, або навіть чути про них, у той
час, як у свідомості кожного з них живе образ їх спільності» [1, c. 31].
Коли творення нації виявляється успішним, виникає «міцне зціплення
між певною конструкцією політичного порядку й тим колективним цілим, що
знаходиться під ним, яке з часом буде коротко виражене за рахунок поняття
національної держави. Кристалізація ідеї національної держави забезпечує
співпадіння політичної та культурної ідентичності населення цієї території,
проголошує серйозні символічні та емоційні зобов’язання по відношенню до її
центру, також замикаючи на ньому споконвічні примордіальні зміни людського
існування та соціального життя» [3].
Слід однак мати на увазі, що в кожному окремому випадку творення нації
передбачає змістовне визначення категорії «нація». В якості інструментарію
при цьому використовуються нарративи, символізація, створення міфів тощо.
Не випадково К. Вердері у своїй відомій дефініції визначила націоналізм як
«політичне використання символу нації через дискурс та політичну активність»
[8, c. 226]. Оскільки, не виходячи в принципі за межі національно орієнтованого
бачення світу, можна по-різному визначити «хто ми як нація», конструювання
образу нації стає предметом запеклої політичної боротьби.
Так, визначення «ми», звичайно, є унікальним для кожної конкретної
нації, однак якщо говорити не про змістовні характеристики, а про способи
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«уявлення» нації в сучасних національних картинах світу, можна виділити
декілька варіантів конструювання національної картини світу.
Довгий час у науковій літературі існувало розмежування між ранніми –
«громадянськими» – та більш пізніми «етнічними» типами націоналізму. Воно
базувалося на тому, що незважаючи на значні змістовні відмінності у
визначенні «ми», британський, французький, північноамериканський та інші
типи націоналізму в західних країнах пов’язували ідею нації з ідеєю демократії.
Нації

уявлялись

не

лише

як

політичні

колективи,

які

відповідали

територіальному розподілу світу на держави, але й як «народи» – джерела
влади. Таке розуміння нації передбачає, що ключовою ознакою є громадянство,
а всі члени нації сприймаються як вільні та рівні громадяни, що беруть участь у
демократичному політичному процесі [6, c. 301]. Саме такий тип національної
картини світу легітимує універсалістський політичний порядок, тобто
диференціацію політичних практик, пов’язаних з громадянством, від практик,
що інституціоналізуються в окремих соціальних групах.
Різні типи націоналізму в нових державах, що з’явилися в ХХ ст. у
результаті розпаду колоніальних імперій, навпаки активно задіяли аскриптивні
(племінні, родинні, етнічні, релігійні) ознаки у визначенні того, «хто ми».
Такий варіант національної картини світу призводить до того, що аскриптивні
ознаки набувають політичного значення поряд із громадянством, що легітимує
партикуляриські політичні практики.
Подальші

дослідження,

однак,

продемонстрували,

що

відповідна

типологія націоналізму досить поверхнева. З одного боку, стало очевидним, що
кожна національна картина світу у тому чи іншому ступені містить аксриптивні
(а не чисто «не громадянські») компоненти [9, c. 106]. Вони були виявлені
навіть у американському націоналізмі, який здавалося б повинен бути
«найбільш громадянським» унаслідок історії становлення американської нації.
Так, С. Хантінгтон дійшов висновку, що у американської політичної нації було
кілька «джерел», які знаходилися в складному та динамічному співвідношенні.
Білий англосаксонський протестант (англ. WASP – White Anglo-Saxon
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Protestant) являє собою складне поєднання расових, етнічних та релігійних
схожих рис, що протягом багатьох десятиліть сприймалися як «значущі
ознаки» та складали ту основу, на якій зростало почуття громадянської єдності
[2]. З іншого боку, оскільки націоналізм легітимує сучасний політичний
порядок, тобто саме приналежність до національної держави покладено в
основу категорії «нація», кожна національна картина світу в тому чи іншому
ступені містить громадянський компонент.
Отже,

національні

картини

цвіту

розділяються,

перш

за

все,

«пропорціями» між громадянськими та аскриптивними компонентами, тобто за
ступенем універсалізму в уявленнях щодо нації. У цьому контексті видається
доцільним виділити два основних моменти. По-перше, наскільки універсально
мислиться доступ до членства в нації. У цьому випадку значний інтерес
представляє порівняльний аналіз французького та німецького націоналізму,
здійснений Р. Брубейкером, який дозволив автору дійти висновку щодо того,
що «якщо французьке розуміння нації є державо-центричним та асиміляційним,
то німецьке уявлення – «народно-центричне» (нім. Volk-centered)

та

диференціалістське» [4, c. 1]. Найбільш очевидно це проявляється у ступені
відкритості процесу отримання громадянства іммігрантами. Це не означає, що
більша відкритість французької нації повністю виключає етнічний елемент, але
французьке розуміння громадянства наголошує на асиміляції етнічного
елемента, у той час, як у Німеччині, навпаки, до останнього часу саме етнічна
ознака визначала параметри доступу до національного громадянства. По-друге,
наскільки універсалістськими є уявлення щодо взаємовідносин між членами
нації. Нація може колективно осмислюватися як єдиний політичний колектив,
але «внутрішньо» розділений на ієрархічно побудовані аскриптивні групи.
Відповідно, на відміну від універсалістського розуміння членів нації як вільних
та

рівних

громадян,

місце

яких

у

політичній

ієрархії

визначається

мерітократично, тут місце в політичній ієрархії наперед визначено членством у
відповідній аскриптивній групі.
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Поєднання цих двох вимірів дає можливість виділити чотири типи
відповідних картин світу (табл. 1), кожна з яких фіксує в якому напрямі та в
якій мірі він віддалений від ідеального типу.
Таблиця 1
Типи національних картин світу
Взаємовідносини між
членами нації
Меритократична
ієрархія
(більше універсалізму)
Аскриптивна
ієрархія
(менше універсалізму)

Доступ до нації
Відкритість (більше
Закритість (менше
універсалізму)
універсалізму)
І

ІІ

ІІІ

IV

Перший та четвертий типи ближче всього до традиційної «дихотомії»
«громадянський/етнічний націоналізм». У першому випадку картина світу, що
склалася, передбачає включення у націю індивідів незалежно від їхніх расових,
етнічних, релігійних та інших ознак. Громадяни розглядають один одного як
вільних та рівних індивідів незалежно від того, які інші ідентичності вони
відтворюють у приватному житті. Четвертий тип демонструє протилежне
сприйняття нації. Вона явно конструюється на основі певної аскриптивної
групи. Це ускладнює доступ до нації індивідів із інших аскриптивних груп.
Оскільки образ нації містить сутнісні аскриптивні характеристики, нація
виявляється «складеною» ієрархічно відповідно до них.
Другий та третій типи посідають проміжне місце. Національна картина
світу другого типу розглядає членів нації як рівних громадян, незалежно від
їхніх групових ідентичностей, однак це супроводжується відносно жорсткими
вимогами щодо членства в нації. Легітимація цих вимог буде будуватися
переважно на примордіалістських аргументах. У третьому типі націоналізму,
навпаки, нація розглядається як відносно відкритий політичний колектив, але
оскільки універсалістські принципи рівності у ньому не мають великого
значення, для легітимації національної картини світу цього типу, вірогідно,
вимагаються якісь сакральні аргументи.
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ВЪВЕДЕНИЕ

Думата „контрол” поражда преди всичко отрицателни емоции. За
повечето хора контролът означава на първо място ограничение, принуда, липса
на самостоятелност, или най-общо казано − той е противоположен на
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разбирането за свобода на личността. Този начин на разбиране на контрола го
отнася към функциите на управление, които се приемат „неположително” [2-7].
Контролът – това е процес за осигуряване на целите на организацията.
Процесът на контрол се състои в реализирането на определени изисквания и
правила, измерване на фактически постигнатите резултати и тяхното
коригиране в случай, че те съществено се отличават от предварително
набелязаните. Контролът започва да функционира от този момент, в който са
формулирани целите и задачите на организацията. Той по-такъв начин е
неотменим

елемент

на

същността

на

организацията.

Плановете

и

организационните структури – това са „картини”, които иска да види
ръководството на фирмата. Много различни обстоятелства може да попречат да
се реализират набелязаните цели на ръководството. Изменение на законите,
социалните ценности, технологиите, условията на конкуренция и други
променливи величини на обкръжаващата среда могат съществено да променят
(да деформират) набелязаните цели и свързаните с тях задачи.
Един от най-важните фактори, влияещ на контрола, който е неотменима
част на управлението, това са хората, които изпълняват основната работа във
всяка организация. Трудно е на ръководството да разбира механизма на
поведение на хората в процеса на тяхната трудова дейност и да прогнозират
ответните реакции на работниците при въвеждане на нови задължения и
отговорности [8-12].
КОНТРОЛИНГА

КАТО

ФУНКЦИЯ

ЗА

УПРАВЛЕНИЕ

НА

ОРГАНИЗАЦИЯТА

Функцията контрол е такава характеристика на управлението, която
позволява да се изяснят проблемите и да се коригира съответната дейност на
организацията преди тя да изпадне в кризисна ситуация.
Една от важните причини за провеждане на контрол е, че всяка
организация трябва своевременно да открие своите грешки и да ги отстрани,
преди да се появи непостигане на целите и задачите на фирмата.
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Да се погледне и другата страна на медала – каква е положителната роля
на контрола. Той поддържа всички положителни действия в организацията,
съпоставяйки достигнатите резултати със заплануваните, т.е. отговаряйки си на
въпроса „Как сме се придвижили напред за постигане целите на фирмата?”.
Ръководството получава възможност да определи къде организацията има
успехи и къде е претърпяла неудачи. С други думи, един от най-важните
аспекти на контрола е да се определи какво трябва да бъде направлението на
дейността на организацията за ефективно постигане на поставените цели.
Определяйки успехите и неудачите на ораганизацията (предприятието),
контролът дава възможност достатъчно бързо тя да се адаптира към
динамичните изисквания на външната среда и да осигури необходимите
темпове за решаване на основополагащите й цели.
Контролът е важна и сложна функция от управлението на фирмата. Една
от най-важните особености на контрола е, че той трябва да бъде всеобхватен.
Той не може да бъде прерогатив на управляващия ръководител, наричан
„контрольор”, и неговите сътрудници. Всеки ръководител, независимо от
неговия ранг, трябва да провежда съответния контрол.
Контролът е фундаментален елемент на процеса на управление. Нито
планирането,

нито

създаването

на

организационни

структури,

нито

мотивацията могат да се разглеждат откъснати от контрола. Действително те са
неразделна част от общата система на контрол за дадена организация. В
организацията се извършват основно три вида контрол: предварителен, текущ и
заключителен. По форма на осъществяване те са подобни, тъй като имат една и
съща цел - да допринасят така, че фактическите получени резултати да са
близки до заплануваните. Те се различават само във времето на провеждане.
Контролът е процес на определение, оценка и информация за отклонение
на действителните значения от зададените или тяхното съвпадане в резултат на
анализиране. Може да се контролират целите, хода на изпълнение на плана,
прогнозите, развитие на организацията.
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Предмет на контрол може да не бъде само изпълнителната дейност, но и
работата на мениджъра. Контролната информация се използва за регулиране на
процесите на фирмата. Това дава възможност да се говори за целесъобразност
на обединяване на планирането и контрола в единна система на управление –
контролинг (Controlling): планиране, контрол, информация, управление.
Контролингът е нова, модерна, но доказала своята необходимост
управленска концепция, която е насочена към дългосрочна жизнеспособност и
дееспособност на бизнес организацията, чрез:
оптимизиране и управление на разходи, формиране на центрове на
разходи;
оптимизиране на приходите и печалбата; формиране на центрове за
печалба, изготвяне на система за гъвкаво ценообразуване;
пазарната икономика е изградена от предприятия с различна собственост,
използващи икономически ресурси за реализиране на стопанската си дейност.
Те са икономически и юридически стопански единици, отговарящи за
резултатите на своята дейност. Пазарната икономика предлага различни
алтернативи за избиране на ресурсите за доставка на суровини, търговски
партньори, източници за финансиране, форми и способи на инвестиции.
За решаване на проблемите на предприятието, влияещи се от вътрешни и
външни фактори, е необходимо да се усвояват и прилагат нови методи на
планиране, отчитане и контрол, анализ на стопанската дейност. Недостатъчната
информация за текущото състояние и перспективите за дейността на
предприятието изискват приемането на нови подходи към управлението и
инструментите за тяхното внедряване като:
Изясняване на икономическите проблеми;
Подаване на своевременни сигнали при неудачи за предприемане на
мерки;
Осигуряване на текуща информация за управление на фирмата в
зависимост от нейните цели;
Преодоляване на „тесните места” и ориентация на развитие.
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Инструмент за решаване на тези проблеми пред предприятието е
контролингът. Това е съвременен начин на управление на организацията, който
се

получава

от

допирането

на

икономическия

анализ,

планирането,

управленското счетоводство и мениджмънта.
Понятието „контролинг” е от английския глагол „to control”, в
икономически

смисъл,

имащ

значение

„управляване”,

„наблюдаване”.

Съществуват различни мнения по трактовката на този термин. Някои считат, че
контролингът е вътрешен контрол, други го асоциират с аудита, често го
сравняват с управленско отчитане. Съвременните икономически речници дават
следното определение.
Контролингът е:
1.Инструмент за планиране, отчитане, анализ за състоянието на фирмата,
използван за приемане на решения на базата на компютъризирана система за
данни и обработка на информацията.
2.Определяне на подразделенията на фирмата.
3.Система от непрекъсната оценка на различни страни от дейността на
организацията,

нейните

подразделения,

ръководителите,

сътрудниците,

отговарящи за отчитане, анализ, контрол като интегрална функция.
Контролингът се определя още като „система за ефективно управление на
организацията, ориентирана на неговото дългосрочно функциониране и
основано на внедряването в практиката на методите и средствата на
съвременния мениджмънт”. В него се обединяват две съставляващи:
контролинг като философия и контролинг като инструмент:
а)Контролингът е философия и образ на мислене на ръководителите,
ориентиран на ефективно използване на ресурсите и развитие на организацията
в дългосрочна перспектива;
б)Контролингът като инструмент е ориентиран за постигане целите чрез
интегрираната информационна система, отнесен към ръководителите, в процеса
на планиране, контрол, анализ и приемане на управленски решения по всички
функционални сфери на дейността на организацията.
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Една от главните причини за възникване и внедряване на концепцията на
контролинга е необходимостта от система на интеграция и координация на
различните аспекти на управлението на бизнес процесите на организацията.
Днес съществува необходимост от внедряване на контролинга в българските
организации, тъй като са запазени старите проблеми за управление: слаба
оперативна информация; процесът на планиране на производството, а не от
продажбата на продукцията; сложност на управлението на печалбата и
управление на паричните потоци, сложност на разделение на променливите и
постоянните разходи; отсъствие на контрол за достигнатите цели на
организацията; недостатъчна информация за приетите управленски решения;
ниска култура на анализа на достигнатите цели; получаването на печалба често
е единствената цел. Една от главните грешки на организациите е липса на
стратегически цели на развитие. Средните фирми не притежават грамотни
разработени стратегии и невинаги могат точно да определят какви показатели,
освен печалбата, не се анализират достатъчно и обосновано. В такива условия
българските фирми са неконкурентоспособни и несъстоятелни, за да приемат
ефективни управленски решения за оцеляване в динамичната конкурентна
обстановка. Едно от главните решения за решаване на съществуващите
проблеми е внедряване на системата на контролинга. Ефективното управление
и наблюдение е невъзможно без поставяне на целите и планирането на
мероприятията по реализация на тези цели. Контролингът включва решаване на
комплекс от задачи по планиране, регулиране и наблюдение. Той представлява
информационно осигуряване на резултатите на управление на организацията.
Целта на контролинга е производна от целите на фирмата, които може да се
разделят на: материални, стойности и социални. „Контролингът съдейства за
достигане на главната (стойностна) цел на организацията – оптимизация на
финансовия резултат чрез максимизиране на печалбата и ценността на капитала
при гарантирана ликвидност”. Достигането на дадената цел се координира с
достигнатите материални и социални цели. Следователно, главната цел на
контролинга е оптимизация на финансовия резултат при гарантирана
143

ликвидност. За реализация на тази цел контролингът трябва да ориентира
ръководството на приемане на решения и необходими действия чрез
подготовка и предоставяне на необходимата управленска информация. По
такъв начин основната функция на контролинга се състои в поддържане на
ръководството, следователно, контролингът е една от най-важните функции на
управление на организацията. Основната му задача е в информационно
осигуряване на резултатите на процесите на планиране, регулиране и контрол
на фирмата във взаимна връзка с функциите на интегриране, организация и
координиране. От основните задачи могат да се отделят и специални като:
планиране и контрол на фирмата; координиране на частни задачи и планове;
отчитане и отчетност; обработване на информацията; приемане на решения.
За осъществяване на контролинга като функция на управление на
организацията трябва да се създадат структурни единици, които да
осъществяват централизирана разработка на планове и контрол за тяхната
реализация. Специалистите, които реализират функциите на контролинга, се
наричат контрольори. Те отговарят за правилността на използваните методи и
инструменти на планирането, контрола, на анализа и приетите решения, а така
също за прозрачност и нагледност на достигнатите резултати. Службата
контролинг не определя как да се планира, а съветва как и кога да се планира и
оценява възможността за реализация на плануваните мероприятия.
ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Контролингът е система за управление, ориентирана към бъдещето на
организацията. Контролингът издига управлението на ново ниво, интегрирайки,
координирайки

и

направлявайки

дейността

подразделения

на

организацията

за

на

постигане

различни
на

служби

и

оперативните

и

стратегическите цели. Той е ориентиран преди всичко за поддържане на
процесите на приетите управленски решения [1].
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Key words: mentally retarded teens, creative activity, Literature lesson, literary works.
У статті розглянуто особливості організації творчої діяльності розумово відсталих
підлітків на уроках літератури у процесі роботи з літературними творами.
Ключові слова: розумово відсталі підлітки, творча діяльність, урок літератури,
літературні твори.

Одним з провідних завдань спеціальних навчальних загальноосвітніх
закладів для розумово відсталих учнів визначено якісну підготовку їх до життя
та праці. Неабияку роль у цьому відіграють уроки літератури, на яких учні не
лише оволодівають знаннями й уміннями, а й навчаються творчо їх
використовувати у різноманітних життєвих ситуаціях. Звідси неабиякого
значення набуває проблема створення творчого середовища у процесі навчання
учнів літератури з метою формування в них готовності до творчості –
прагнення до творчої діяльності та здатність її виконувати. Адже творчу
діяльність школярі опановують завдяки належно організованій читацькій
діяльності, оскільки сучасна наука визнає творчий характер читання. З метою
творчого розвитку підлітків на уроках літератури застосовуються різноманітні
форми організації діяльності учнів та належне їх співвідношення, систематичне
включення підлітків до творчої самостійної роботи [4; 5; 8; 9; 10; 11; 12; 13].
Здатність до творчості розглядаємо не як сукупність окремих компонентів
психофізичної діяльності учнів, а як врахування усіх складових особистості
кожного розумово відсталого школяра. Тому враховували психофізичні
особливості учнів, здатних розв’язувати творчі задачі, зокрема особливості
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уваги, сприймання, пам’яті, мислення, уяви, мовлення та використали
різноманітні підходи до формування у них здатності до творчості на уроках
літератури. Відомо, що словесна творчість є занадто складним видом творчої
діяльності людини, оскільки виникає під впливом творів мистецтва, казок,
вражень від почутого й побаченого у навколишньому середовищі. Розумово
відсталі

підлітки у зв’язку з порушеннями психофізичного розвитку

опановують уміння продукувати елементарну художню словесну творчість.
Ми розглядаємо процес мовленнєвої творчості школярів у вигляді трьох
взаємозалежних етапів: 1 – розуміння умови завдання та її оцінка; 2 –
прогнозування

майбутнього

творчого

продукту

(висловлювання

чи

матеріального продукту); 3 – попереднє вирішення завдання (передбачення
кінцевого результату). Важливо, щоб учні навчилися творити щось нове
самостійно на основі отриманих знань, адже творчість – досить складний
процес. Для розумово відсталих дітей творчість на уроках літератури – це будьяка їхня самостійна діяльність, за якої у новій ситуації використовуються
здобуті знання для продукування нового предмету: усне чи письмове
висловлювання, виріб тощо.
Творчий розвиток на уроках літератури на прикладах літературних героїв
та описаних подій, що з ними сталися, допоможе підліткам підготуватися до
конкретних видів діяльності у подальшому післяшкільному житті, до зміни
стилів поведінки, до пошуку виходу із складних життєвих ситуацій.
Спостерігаючи за учнями на уроках літератури та на самопідготовці, ми
прийшли до висновку, що чим нижчий рівень розумового розвитку школярів,
тим

важче

їм

творчо

працювати,

творча

діяльність

знижується,

не

продукується. Отже, ефективність творчої діяльності залежить від рівня
інтелекту, що особливо яскраво проявляється в процесі самостійного
продукування учнями елементарної художньої словесної творчості. Також
спостерігаються розбіжності маж накопиченими знаннями і невміннями
користуватися

ними

при

виконанні

завдань

Впливає

порушення

сигніфікативної функції мовлення: розумово відсталі не поєднують слова з
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мисленнєвими образами предметів, оскільки слова для них не стали (за
І.П.Павловим) «сигналами сигналів». Діти беруться відразу за виконання будьякого завдання, але роботу швидко призупиняють, не знаючи, як діяти. Окремі
починають копіювати діяльність однокласників.
Сам результат і хід творчої діяльності розумово відсталих учнів залежать
від творчої уяви, яка у них не розвинута. Порушена відтворювальна уява, коли
за описом потрібно відтворити предмет, що раніше не сприймався. Від цього
залежить осмислення творів художньої літератури за самостійного читання. Як
вказує М. Нудельман, уява порушена внаслідок недостатньої динамічності
образів сприймання і пам’яті. Порушена мотивація діяльності. Розумово
відсталим важко осмислити завдання, які потрібно вирішити, підпорядкувати
власні дії поставленій меті, тому дії обумовлені ближніми мотивами, а не
дальніми; відсутня уява кінцевого результату своєї діяльності. Неналежна
розумова й фізична працездатність теж впливають на якість творчої діяльності.
Готовність до творчості забезпечує творча активність, що передбачає
високий рівень інтересу до читання літератури, здатність до фантазування, уяву
і моделювання, прояви прогнозування, наявність позитивних емоцій та
мотивації, здатність переживати ситуацію успіху, прагнення до оригінальності,
самостійності в роботі, уміння долати труднощі. Зважаючи на це, діяльність
учнів спрямовували так, щоб сформувати творчу активність у процесі навчання
літератури. З цією метою створювали на уроках навчальне середовище для
забезпечення розвитку творчих якостей особистості кожного школяра.
Насамперед забезпечували належну довірливу взаємодію з учнями на основі
врахування

індивідуального

та

диференційованого

підходів

у

процесі

ознайомлення їх з новим навчальним матеріалом, який добирали відповідного
змісту та структури (4). Звернули увагу на методи навчання літератури для
роботи

з

різними

творами

(евристичний,

репродуктивний,

творчий,

дослідницький), що забезпечувало диференціацію подачі й перевірку засвоєння
нового матеріалу, особливості організації та керування творчою діяльністю
школярів. У процесі роботи із запитаннями евристичного спрямування
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здійснювалося становлення інтелектуально-творчої діяльності учнів. Зокрема,
бесіда евристичного спрямування виступала як пошуковий діалог, що
ефективний під час текстуального аналізу твору, закріплення матеріалу, коли
розвивається

діалогічне

мовлення,

стимулююча

відтворювальна

уява,

формуються уміння аргументовано доводити свої судження [3, с. 143]. До
репродуктивного методу відноситься прийом «написання творчих робіт».
Пропонуючи творчі завдання, насамперед враховували стан

пізнавальних

можливостей, індивідуальні та вікові особливості кожного школяра. У
письмових роботах учні висловлювали власні думки про вчинки дійових осіб,
вчилися узагальнювати і використовувати знання, здобуті на попередніх
уроках, насамперед оцінювати зображені події, вчинки героїв. Виконуючи
творчі роботи, вчилися самостійно досліджувати проблему, зіставляти,
порівнювати, узагальнювати, тобто аналізувати [7, c. 149]. Сприйняти сутність
художнього твору допомагає метод творчого читання завдяки різноманітним
методичним прийомам: читання в особах, повторне читання, читання під
музику, бесіда з метою вияву враження від прочитаного і спрямування уваги на
суттєві ідейні та художні особливості твору, коментоване читання, за якого
учень читає текст і коментує його, виразно-художнє читання. Методичний
прийом переказування допомагає готуватися до творчої діяльності [6, c. 122123]. Дослідницький метод навчання літератури використали як засіб розвитку
творчого потенціалу розумово відсталих учнів. Завдяки комп’ютерним
технологіям у школярів сформувався вищий рівень навичок самостійної
діяльності: вміння виділяти головне, узагальнювати, робити висновки;
підвищився інтерес до читання художніх творів. Підлітки стали активнішими,
охайнішими, почали проявляти самостійність, намагаючись досягнути успіху,
правильно міркуючи про якість засвоєння матеріалу та контролюючи власну
діяльність, дотримуючись самоконтролю дій, водночас не порушуючи
дисципліну; з’явилося бажання до творчої, результативної роботи. Адже
відразу йшов зворотній зв'язок – оцінка результатів діяльності, що викликало
позитивну мотивацію до її продовження [2, c. 36].
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Аналіз виконаних учнями творчих робіт свідчить, що застосування
методів

навчання

літератури,

дотримання

індивідуального

та

диференційованого підходу, використання комп’ютерів, діалогових технологій
сприяє розвитку творчої діяльності розумово відсталих школярів на уроках
літератури.
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Pedagogy of Partnership is looked at how teaching and learning happens in relationships.
Described some aspects of pedagogy partnership in the process of setting new Ukrainian school.
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transformations in modern societies. Pointed out that new pedagogical perspectives present the
personality in interaction with social environment..
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Розкрито деякі аспекти педагогіки партнерства в умовах становлення нової
української школи. Проаналізовано сучасні проблеми гуманізації професійної підготовки
вчителя в контексті трансформацій сучасного суспільства. Наголошується, що нові
педагогічні ракурси дають змогу побачити особистість у взаємодії із соціальним
середовищем, а також зорієнтувати педагогічну практику щодо вирішення актуальних
навчально-виховних проблем.
Ключові слова: педагогіка партнерства, майбутній вчитель початкової школи,
професійна підготовка, педагогічна взаємодія.

З утворенням самостійної держави вітчизняна народна освіта звільнилася
від єдиної всесоюзної системи вищої педагогічної освіти, що характеризувалася
уніфікацією її змісту, форм і методів. Учені-педагоги велику увагу почали
приділяти вдосконаленню змісту педагогічної освіти.
Ретроспективний аналіз історико-педагогічних джерел засвідчує, що в
становленні системи підготовки майбутніх учителів початкової школи можна
умовно вирізнити кілька етапів: XVII – початок ХХ ст. – становлення і
формування основ вітчизняної педагогічної освіти; 1917–1930 рр. – пошуки
нових підходів до підготовки майбутніх вчителів початкової школи; 30-80-ті рр.
ХХ ст. – становлення і розвиток української педагогічної освіти в педагогічних
ВНЗ на засадах партійно-класової методології; 90-ті рр. ХХ ст. – поч. ХХІ ст. –
модернізація професійної парадигми майбутніх учителів початкової школи.
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Еталоном 20-х рр. ХХ ст. вважався вчитель з високою національною
свідомістю і самосвідомістю, ґрунтовними знаннями, методичними вміннями.
Для кінця 20-х – поч. 70-х рр. був потрібний учитель – взірцевий виконавець
партійних указів і постанов. Учитель 70-80-х рр. мав бути не лише
інтерпретатором положень, викладених у підручниках, а й дослідником, котрий
щоденно працює над новими ефективними методами роботи з учнями. В 90-ті
рр. ХХ ст. та на початку ХХІ ст. відбулася модернізація професіограми.
Отже, кожна історична доба формує певні світоглядні орієнтири та
уявлення про природу і світ, місце, роль і сутність людини в ньому, її ставлення
до самої себе та навколишніх. Пошук шляхів до цілісного, гармонійного світу
та людського буття торкається, у першу чергу, проблем освіти та виховання.
Відтак, проблема пошуку нових засад людського існування конче
актуальна для сучасної доби. А відтак необхідне є переосмислення традиційних
концепцій. Але очевидно також, що вироблені цивілізацією норми, вистраждані
людством цінності не можуть бути відкинуті. Потрібне нове прочитання,
конкретизація їх, щоби ввести їх у нові соціокультурні контексти [1; 3; 4; 5; 7; 8].
Аналізуючи динаміку історичного розвитку ідей в педагогіці, вітчизняний
науковець І.Бех зазначає, що існувало дві експериментально-виховні стратегії,
два етапи розвитку педагогічної науки.
А саме: перший – етап соціоцентризму, коли реальна педагогічна дія
зосереджується в основному на соціальному розвитку особистості, на розгляді
дитини як члена певної групи, спільноти, суспільства. Соціоцентризм байдужий
до внутрішнього світу вихованця, ігнорує його домінантне місце в ієрархії
суспільних цінностей, унікальність його як особистості.
Другий – етап людиноцентризму, підґрунтя якого є ідеї гуманізму,
взаємодії як співбуття, співтворчість.
Розглядаючи педагогічну взаємодію як найбільш загальну базову
категорію педагогіки, її можна визначити як детерміновану освітньою
ситуацією,

опосередковану

соціально-психологічними
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процесами

зв'язок

суб'єктів (і об'єктів) освіти, що веде до кількісних і/або якісних змін якостей і
станів позначених суб'єктів і об'єктів.
Проведене дослідження дозволило зробити наступні висновки: 1) Зміна
педагогічної парадигми відображає інноваційні процеси в теорії і практиці
педагогіки, потребує переосмислення основних понять всіх галузей педагогіки.
2) Освіта у сучасних умовах передбачає активну педагогічну взаємодію
педагогів і учнів у сфері їх спільного буття, результатом якого стане обопільне
духовне взаємозбагачення і взаєморозвиток, створення нових культурних
зразків. 3) Намагаючись зрозуміти і пояснити сутність виховної діяльності,
дослідники змушені рахуватися з тим, що «ніякий процес виховання не в змозі
змінити природу людини. Можна лише реалізувати «задане» природою,
зробити його «дійсністю». 4) Введені в сучасну теорію виховання ідеї і поняття
(особистість, самоактуалізація, особистісний сенс, технологічність виховання,
його гуманізація та ін.) не допомогли у достатній мірі створенню виховної
системи, яка відповідає потребам часу. Колишні парадигми виховної діяльності
створювалися в інших умовах і в інший час, і певні їх пристосування до
сучасної педагогічної діяльності не вирішило поки що багатьох проблем. 5)
Також сталися зміни у критеріях і показниках оцінки якість виховання:
робиться особливий акцент на сформованість таких особистісних якостей
вихованців, як самостійність і незалежність (автономність) у вирішенні власних
проблем на моральній основі. Сьогодні головне полягає в тому, щоб допомогти
дитині, на відміну від традиційного підходу, - «відповідати заданому зразку». 6)
Виховання має відбуватися у формі проектування педагогічної взаємодії як
системи, одним із компонентів якої є аналіз і прогнозування виховних ситуацій
педагогічної взаємодії. 7) Суттєвим показником з позиції особистісного підходу
в освіті є взаємообмін особистісним досвідом і смислами, а не лише
інформацією; обов’язкове, неформальне прийняття мети цієї діяльності, а також
створення ситуації успіху вихованця в навчальній і пізнавальній діяльності.
Зазначимо, що якісне збагачення змісту складових системи професійної
підготовки майбутніх учителів школи першого ступеня важливо здійснювати як
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з урахуванням національно-освітніх традицій, так і зарубіжного досвіду,
зокрема Великобританії, Франції, Німеччини [6], США, Росії, Польщі. Названі
країни відрізняються традиціями та характером освіти, але в останні
десятиліття їх об’єднує проблема підготовки творчого вчителя-професіонала,
готового працювати в демократичному суспільстві.
Серед спільних тенденцій змін підготовки вчителів в багатьох країнах
виділимо наступні: 1) зростаючу роль університетів у підготовці педагогічних
кадрів і підвищенні наукового рівня інших педагогічних закладів; 2)
актуалізацію освітньої проблематики в урядовій політиці; 3) наголос у
підготовці вчителів на розвиток особистості, формування інтелектуальної
самостійності, індивідуальних вмінь та здібностей, появу творчої постави і
гуманізму в міжлюдських відносинах, високого професіоналізму тощо; 4)
зростаючу роль педагогічної науки і практики на всіх рівнях підготовки; 5)
підвищення кваліфікаційних вимог до викладачів педагогічних закладів у
сферах наукової культури і педагогічного досвіду; 6) ретельний відбір молоді
до педагогічних закладів і вчительської професії; 7) прагнення поєднання
навчання студентів з науковою і творчою діяльністю у різних сферах.
Разом з тим, наявний стан підготовки педагогів не задовольняє усіх вимог
оновленої школи. Для подолання цього недоліку ведуться пошуки ліпших
рішень у модернізації системи педагогічної освіти.
У міжнародній шкалі виступає явище пізнання різних систем підготовки
вчителів та запозичення тих елементів, що придатні для застосування у даній
країні. Римський клуб та міжнародні організації (ЮНЕСКО, Рада Європи,
Європейський Союз) наголошують необхідність ширшої підготовки вчителів.
Підготовка

майбутніх

вчителів

має

бути

багатопрофільною,

багатофункціональною і праксеологічно-аксіологічною. Вона повинна
забезпечувати поступове формування професійної майстерності і педагогічного
новаторства.

Метою

професійно-педагогічної

підготовки

вчителя

буде

набування знань про цілі і завдання школи, зокрема, стосовно сфери відносин
викладачів

та

учнів,

створення

сприятливих
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суб'єктивних

умов

для

взаєморозуміння і співпраці між ними. Істотним для них є вміння розпізнавати і
вирішувати типові і нетипові ситуації, проблеми і навчально-виховні завдання,
узгоджувати суб'єктивні людські взаємодії, розвивати свої інтелектуальні та
емоційні здібності, формувати навички ефективної діяльності.
Вихідною вимогою до вчителя як до людини, спеціаліста і педагога є
високий загальнокультурний рівень і гуманістична орієнтація.
Паралельно до модернізації загальної підготовки потрібно внести
корективи у педагогічну підготовку вчителів у наступних аспектах: 1)
відступити від вузького утилітарного і прагматичного підходу в педагогічній
освіті до ширшого та інтегративнішого, формування потреб та навичок
самоосвіти (для розширення обізнаності у різних галузях, що складає
передумову творчої педагогічної постави); 2) відмовитися від ідентичних для
всіх вчителів навчальних програм (які не відбивають індивідуальність і
специфіку педагогічної професії); 3) досягти відповідності змісту навчання до
глобальних філософських і суспільних змін, відбивати діалог культур,
необхідність та перспективи європейської інтеграції; 4) навчати студентів
оволодінню сучасними способами і засобами отримання знань, пошуків наукової
та іншої інформації; 5) поглибити професійну соціалізацію вчителя (самопізнання,
професійне самовиховання); 6) педпрактику перетворити в розвивальну і творчу,
включити в неї пізнавальні і практичні завдання. Доцільним виглядає циклічний
варіант підготовки вчителів з почерговою зміною фаз навчання і праці в школах;
7) удосконалити професійну підготовку педагогів.
В якості центральної задачі ми визначаємо вдосконалення професійної
поведінки майбутнього вчителя: не на основі знань, а на базі практичних умінь
має бути закладений наступний зміст: чим більше знань і вмінь майбутній
вчитель перетворить на автоматизовані навички, тим більше він звільнить часу
для роздумів над складними нестандартними педагогічними ситуаціями.
Також потрібно створювати атмосферу емоційної підтримки і терпимості;
надавати вчителеві можливість висловлювати свою думку; обговорювати
можливі труднощі, пов’язані із застосуванням нововведень; прогнозувати
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реакцію учнів, адміністрації; знайомити вчителів з досвідом тих, хто вже
застосовує ці підходи.
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ACQUAINTANCE OF STUDENTS WITH PHRASEOLOGICAL
EXPRESSIONS IN DONALD TRUMP’S INAUGURAL PRESIDENTIAL
ADDRESS
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ОЗНАЙОМЛЕННЯ СТУДЕНТІВ ІЗ ФРАЗЕОЛОГІЧНИМИ ВИРАЗАМИ В
ІНАВГУРАЦІЙНІЙ ПРОМОВІ ДОНАЛЬДА ТРАМПА
The author presents the ways of consideration D.Tramp’s inaugural presidential address
with students for the formation of professionally oriented foreign language teaching environment.
Key word: the President of the USA, inaugural presidential address, American traditions,
students, university, foreign language, professionally oriented foreign language teaching
environment.
Автор презентує шляхи розгляду інавгураційної промови Д.Трампа зі студентами для
формування професійно орієнтованого іншомовного навчального середовища.
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Ключові слова: Президент США, інавгуральна промова президента, американські
традиції, студенти, університет, іноземна мова, професійно орієнтоване іншомовне
навчальне середовище.

Актуальність статті. На наше глибоке переконання, вартoю уваги

закoнoмірністю навчання іноземної мови в умовах університету є мoделювання
майбутньoї прoфесійнoї діяльнoсті студентів, де формування професійно
орієнтованого іншомовного навчального середовища стає необхідністю. У свою
чергу, мoделювання в навчанні іноземної мови «oхoплює два аспекти:
мoделювання, як зміст, який студент пoвинен засвoїти і мoделювання, як
навчальна діяльність, засіб, без якoгo немoжливе пoвнoцінне навчання [9, с.
249]. У свою чергу, під мoделюванням прoфесійнoї діяльнoсті в прoцесі
навчання лінгвістики тексту Л.М.Овсієнко рoзуміє ствoрення таких умoв, за
яких студенти під час навчання рoзв’язують кoмплексні «квазіпрoфесійні»
завдання, спрямoвані на фoрмування інтелектуальних і практичних умінь,
неoбхідних для успішнoї прoфесійнoї діяльнoсті. Система квазіпрoфесійних
завдань з лінгвістики тексту пoвинна oхoплювати питання і ситуації, щo за
статистикoю викликають ускладнення в прoфесійній діяльнoсті, гoтуючи
майбутньoгo спеціаліста дo їх пoдoлання [9, с. 249].
Виклад матеріалу. 20 січня 2017 весь політичний світ був в очікуванні

інавгурації 45-го президента США Дональда Трампа у Вашингтоні, який
одержав неочікувану перемогу на виборах Президента Сполучених Штатів
Америки у своєї конкурентки з великим політичним досвідом Хілларі Клінтон у
листопаді 2016 р.
Нагадаємо, що перша інавгурація відбулася 30 квітня 1789 р. в НьюЙорксьму Федерал-холлі, тоді як у Вашингтоні церемонія вперше була
проведена 4 березня 1801 р. на честь обраного президента Томаса
Джефферсона.

З

1801

р.

відкриє

церемонію

інавгурації

особистий

президентський оркестр − оркестр морських піхотинців.
Оприлюднення даної статті має на меті ознайомлення українських
студентів з американськими традиціями в ракурсі американського інституту
президентства, де ми будемо розглядати усі його аспекти крізь професійну
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підготовку майбутніх політологів [7], соціологів [2], хореографів, музикантів
[6],

психологів,

перекладачів,

істориків,

дизайнерів

у

сформованому

професійно орієнтованому іншомовному навчальному середовищі в умовах
університету (ПОІНС) [4; 5].
Отже, зупинимося на інавгураційній промові новообраного 45-го
Президента США [12], в якій нашу увагу привернули фразеологічні вирази.
Фразеологізм – стійке словосполучення, що виступає в мові як
неодільний за значенням вислів. Тоді як, фразеологічні вирази – це стійкі
поєднання слів, які, на відміну від власне фразеологізмів, не мають цілісного
значення. У них виділяються окремі члени речення, як і в будь-яких
словосполученнях. До них належать прислів’я, приказки, крилаті слова і мовні
кліше [8].
Студентам-політологам для самостійного опрацювання пропонується
прочитати промову Д.Трампа під час інавгурації, використовуючи відео [10] і
текст промови [12], де треба знайти, підкреслити і перекласти на українську
мову наступні фрази, висловлені новообраним 45-им Президентом США:
1) «For too long, a small group in our nation’s capital has reaped the rewards of
government while the people have bore the cost. Washington flourished, but the
people did not share in its wealth. Politicians prospered but the jobs left and the
factories closed»; 2) «The establishment protected itself, but not the citizens of our
country. Their victories have not been your victories. Their triumphs have not been
your triumphs. And while they celebrated in our nation’s capital, there was little to
celebrate for struggling families all across our land»; 3) «January 20th, 2017, will be
remembered as the day the people became the rulers of this nation again»; 4) «The
forgotten men and women of our country will be forgotten no longer. Everyone is
listening to you now. You came by the tens of millions to become part of a historic
movement, the likes of which the world has never seen before»;
5) «America will start winning again, winning like never before.
We will bring back our jobs.
We will bring back our borders.
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We will bring back our wealth, and we will bring back our dreams»;
6) «Do not allow anyone to tell you that it cannot be done. No challenge can
match the heart and fight and spirit of America»; 7) «We will not fail. Our country
will thrive and prosper again»; 8) «It’s time to remember that old wisdom our
soldiers will never forget, that whether we are black or brown or white, we all bleed
the same red blood of patriots; we all enjoy the same glorious freedoms; and we all
salute the same great American flag»; 9) «So to all Americans in every city near and
far, small and large, from mountain to mountain, from ocean to ocean, hear these
words: You will never be ignored again. Your voice, your hopes and your dreams
will define our American destiny. And your courage and goodness and love will
forever guide us along the way»; 10) «Together we will make America strong again,
we will make America wealthy again, we will make America proud again, we will
make America safe again»; 11) «And, yes, together we will make America great
again»; 12) «Thank you. God bless you. And God bless America»;
Під час аудиторного заняття пропонуємо студентам висловити своє
розуміння фразам 1, 3, 4, 10, 11, що, як засвідчив наш досвід, переходить в
активну дискусію.
Також доцільно звернути увагу студентів на вирази та опрацювати їх, що
використано Дональдом Трампом у своїй інавгураційній промові.
Фраза 1 звучить на перших секундах промови Д.Трампа: «We will face
challenges. We will confront hardships. But we will get the job done».
Відпрацьовуємо вирази: face challenges, to get the job done (Ми зустрінемося з
перешкодами. Ми подолаємо труднощі. Але ми виконаємо наші задачі).
Фраза 2 «What truly matters is not which party controls our government, but
whether our government is controlled by the people». (Не важливо, яка партія
контролює

уряд.

Важливо

те,

що

уряд

конролюється

народом).

Опрацьовується вираз: what truly matters (не важливо).
З метою опрацювання виразу не важливо, його розуміння ми звертаємося
до вірша Майкла Джозефсона «What will Matter» [11], який несе в собі
глибокий філософський смисл людського буття, коли людина повинна
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підводити підсумки свого життєвого шляху − що важливо для неї залишити
після себе і що не важливо. Квінтесенція вірша, на нашу думку, – це звернення
до читача стосовно вибору життєвих шляхів, що є важливі для людини
(«Choose to live a life that matters»).
What will Matter
Ready or not, some day it will all come to an end.
There will be no more sunrises, no minutes, hours or days.
All the things you collected, whether treasured or forgotten, will pass to someone else.
Your wealth, fame and temporal power will shrivel to irrelevance.
It will not matter what you owned or what you were owed.
Your grudges, resentments, frustrations and jealousies will finally disappear.
So too, your hopes, ambitions, plans and to-do lists will expire.
The wins and losses that once seemed so important will fade away.
It won't matter where you came from or what side of the tracks you lived on at the end.
It won't matter whether you were beautiful or brilliant.
Even your gender and skin color will be irrelevant.
So what will matter? How will the value of your days be measured?
What will matter is not what you bought, but what you built; not what you got, but what you
gave.
What will matter is not your success, but your significance.
What will matter is not what you learned, but what you taught.
What will matter is every act of integrity, compassion, courage or sacrifice that enriched,
empowered or encouraged others to emulate your example.
What will matter is not your competence, but your character.
What will matter is not how many people you knew, but how many will feel a lasting loss
when you're gone.
What will matter is not your memories, but the memories that live in those who loved you.
What will matter is how long you will be remembered, by whom and for what.
Living a life that matters doesn't happen by accident.
It's not a matter of circumstance but of choice.
Choose to live a life that matters [11].

Також цей вірш рекомендуємо залучати для роботи з майбутніми
перекладачами з метою вірного відтворення його суті, фраз у перекладі на
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українську мову, для «віддточення» здатності студентів до літературного
перекладу.
Фраза 3 «The forgotten men and women of our country will be forgotten no
longer». (Дослівно: Забуті чоловіки і жінки нашої країни більше не будуть
забуті. На нашу, думку, краще перекласти так: Ті, про кого забували більше не
будуть забуті, з огляду на те, що у промові Трамп мав на увазі соціальні
програми, які були на користь іншим, а не тим, хто їх оплачував.
«The forgotten mаn» термін вперше введений У.П.Самнером (William
Graham Sumner), пізніше Ф. Рузвельт (Franklin Roosevelt) надасть таку
характеристику цій прослойці людей – «man at the bottom of the economic
pyramid» (людина на дні економічної піраміди).
Також наведена фраза «The forgotten men and women of our country will be
forgotten no longer» для опрацювання заперечного речення, наголошуючи на
тому, що в заперечній конструкціі англійського речення може бути тільки одне
заперечення, у даній фразі вжито no: «The forgotten men and women of our
country will be forgotten no longer». Рекомендуємо опрацювати заперечні
конструкції з nobody, never, no, наприклад, I have no time (немає часу), I’m going
nowhere (я нікуди не поїду), Better late than never (краще пізно, ніж ніколи), I
will never fogive you (я тебе ніколи не пробачу) та ін.
Фраза 4 «From this day forward, a new vision will govern our land. From this
moment on, it’s going to be America First» (З цього дня наша країна буде
управлятися по-новому. З цього дня – Америка перш за все).
Тут два моменти: «From this day» (з цього дня) та «America First»
(Америка перш за все). Це один із ключових моментів у промові Д.Трампа.
Гасло «America First» з’явилося перед Другою світовою війною і було
використане прихильниками фашизму та ізоляціоністами. Цей слоган Д.Трамп
активно використовув упродовж своєї передвиборчої компанії, демонструючи
його бачення політики та пріоритетність інтересів американців.
Фраза 5 «The time for empty talk is over (час порожніх розмов закінчився)
Now arrives the hour of action» (тепер прийшов час дій).
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Студентам пропонуємо порівняти інавгуральні промови попередника
Д.Трампа – Барака Обами: промова Трампа коротша за обидві промови Обами,
речення Трампа містять до 15 слів, тоді як у Обами – до 19 слів у реченні, сама
промова Трампа тривала 16 хвилин, у якій запам’яталися слогани «America
First» та «The forgotten mаn».
Фраза 6. «I’m just gonna do it» (я просто зроблю це), «… and we give it
back to you – the people» (повертаємо владу назад народу). Тут пролунала чітка
орієнтація на американські національні інтереси, прагматичний підхід до нової
зовнішньополітичної філософії новообраного президента Д.Трампа.
Отже, першу промову Д.Трампа в якості президента США, можна
охарактеризувати як чітку, амбіційну, образну й експресивну (вживання
зрозумілих, ярких фраз, що легко запам’ятовуються). Під час промови Д.Трамп
позиціонував себе як сильний і впевнений оратор.
На завершення церемонії Гімн США виконала 16-річня співачка
українського походження Джекі Іванко [1].
Зазначимо, що виконання запропонованих нижче тем досліджень
(реферати, доповіді-презентації, есе [3; 5]) передбачають як індивідуальну, так і
групову роботу студентів: «Інститут президенства в США», «Внесок кожного
президента США в розбудову країни (студенти за вибором представляють
одного з 45 президентів США)», «Шлях до Президента (студенти за бажанням
обирають одного з 45 президентів США)», «Історія проведення церемонії
інавгурації Президента США», «Чарльз Бротман і його 60-річний стаж ведучого
церемонії інавгурації Президента США», «Зовнішньополітична філософія
президента Д.Трампа», «Соціологічні дослідження у ході президентської
компанії Трампа (студенти за власним вибором проводять соціологічні
дослідження однієї з президентських компаній)», «Психологія електорату»,
«Інавгураційна промова Президента Трампа (студенти за власним вибором
проводять аналіз промови одного з президентів США)».
Висновки. Таким чином, підсумовуючи викладене вище, можна зробити

виснoвки прo те, щo формування ПОІНС вимагає враховувати такі
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закoнoмірнoсті, які, водночас, забезпечують ґрунтoвне й індивідуальне
засвoєння знань, фoрмування у студентів фахoвих кoмпетентнoстей, серед яких
ключoвoю є кoмунікативна. Відтак, серед них можна виокремити такі:
урахування мoтивів і інтересів студента; мoделювання майбутньoї прoфесійнoї
діяльнoсті студентів; вірно організована міжособистісна взаємодія між
викладачем і студентами;

метoдичнo правильне планування самoстійнoї

рoбoти студентів в умовах університету; oпанування нoрм літературнoї
іноземної мoви; розуміння семантики мoвних oдиниць іноземної мови;
oцінювання

виражальних

мoжливoстей

іноземної

мoви;

залежність

мoвленнєвих умінь і навичoк від знань граматики іноземної мoви; розвиток
мовного чуття (дуже актуальне для майбутніх перекладачів, філологів).
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FORMATION OF MOTIVATING STUDENTS IN PEDAGOGICAL
COLLEGES TO MUSICAL AND PEDAGOGICAL ACTIVITIES IN THE
CONTEXT OF PRESENT EDUCATIONAL-UPBRINING PROCESS
Хоменко Леонід
Аспірант
Інститут проблем виховання НАПН України (м. Київ, Україна)
ФОРМУВАННЯ МОТИВАЦІЇ ДО МУЗИЧНО-ПЕДАГОГІЧНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ
СТУДЕНТІВ ПЕДАГОГІЧНИХ КОЛЕДЖІВ У КОНТЕКСТІ СУЧАСНОГО
ОСВІТНЬО ВИХОВНОГО ПРОЦЕСУ
The motivating students to have the drive to learn can become a major challenge for music
educators. This study focused on strategies to increase motivation among music students in
pedagogical colleges to musical and pedagogical activities in the context of present educationalupbringing process. The author finds that the teaching may motivate music students by providing
performance opportunities, using music to stimulate kinesthetic learners, and incorporating current
genres and styles of music into the curriculum.
Key words: motivation, musical and pedagogical activities, motivation formation.
У статті розглядається проблема формування мотивації до музично-педагогічної
діяльності студентів педагогічних коледжів. Аналізується поняття мотивації до музичнопедагогічної діяльності. Визначено шляхи становлення позитивної мотивації у студентів
педагогічних коледжів мистецьких спеціальностей. Накреслено професійні основи
педагогічної діяльності вчителя музики, які, на нашу думку мають бути сформовані у
студентів після закінчення педагогічного коледжу.
Ключові слова: мотивація, музично-педагогічна діяльність, формування мотивації.

Ретроспективний аналіз наукових праць О. Абдуліна, М. Александрова,
В. Безпалько, Ф.Гоноболіна, Т.Ільїна, Н Кузьміної, А.Піскунова, В.Сластеніна
та ін. вітчизняних та зарубіжних учених вказує на те, що питання підготовки
вчителя у системі вищої педагогічної освіти займає досить вагоме місце.
Спеціальні дослідження з питань проблематики освіти студентів педагогічних
коледжів проводили такі сучасні вчені як О.Козій, Ю.Котєнєва, О.Юринець,
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В.Михальська, та ін. Питання навчання і виховання студентів педагогічних
коледжів в цілому на сьогодні вже досліджувались [7; 8; 9; 10; 11;12; 13; 14; 15;
16].
Розглядаючи проблему мотивації в контексті педагогічної діяльності
майбутніх учителів музики, ми прийшли до висновку, що це питання не
знайшло достатнього висвітлення у наукових дослідженнях попередніх років.
Ознаки недостатньої зрілості мотивації педагогічної діяльності котрі,
виокремлює В.Семиченко, є більш ніж актуальними й представлені таким
переліком: 1) присутність лише несуттєвих, вторинних мотивів щодо
самореалізації у професії учителя; 2) втрата ціннісних орієнтирів щодо
педагогічної діяльності; 3) домінування зовнішніх мотивів (заробіток, престиж,
пільги)

над

внутрішніми

самоактуалізації

в

(прагнення

педагогічній

до

професійного

діяльності);

4)

зростання,

незрілість

до

спонукань

(нестійкість, неусвідомленість, невпорядкованість); 5) конфлікти між окремими
спонуканнями, мотивами; 6) несприятлива динаміка мотивації, її згасання,
втрата інтересу до обраної професії; 7) неадекватність мотивації фактичному
змісту професійної діяльності, що сприяє виникненню і посиленню «хибних
сенсів», нереальних цілей; 8) штучне стимулювання інтересу до професії
вчителя музики, коли природні стимули втратили силу [9].
Українськими

вченими

Г.Падалкою

[4,

с.

38],

О.Ростовським,

Ю.Ростовською [8, с. 5] доведено, що високого, творчого рівня викладання
можна досягти лише тоді, коли студенти мають високу мотивацію до
педагогічної діяльності, володієш розвинутим діалектичним стилем мислення,
здатний до об’єктивного й різнобічного осмислення художньо-педагогічної
дійсності, до її самостійного, критичного оцінювання і творчого перетворення.
У педагогічній енциклопедії поняття «мотивація» (від лат. moveo –
рухаю) визнана системою мотивів або стимулів, спонук людської поведінки та
діяльності. Багато авторитетних учених (М. Алексєєва, Б. Баєв, Г. Костюк та
інші) розглядаючи поняття «мотивація», визначають її системою мотивів, яка є
значущою для людини. Є.Ільін трактує мотивацію як динамічний процес
165

формування мотиву (підставу вчинку) [2, с. 64].
На нашу думку, одним з ключових моментів успішного формування
мотивації до музично-педагогічної діяльності є врахування зовнішніх та
внутрішніх чинників мотивації.
Майже всі психологи які досліджували питання мотивації акцентують
свою увагу на цьому питанні. Є. Ільїн з цього приводу говорив, що внутрішньо
організована мотивація, обумовлена потребами особистості. Він розглядає
етапи мотиву, коли стимулом є біологічна потреба особистості, яка проявляє
себе у вигляді нестачі, потягу. Він виокремлює три етапи (стадії) формування
конкретного мотиву: формування первинного (абстрактного) мотиву, пошукова
зовнішня або внутрішня активність, вибір конкретної мети та формування
наміру її досягнення. Зовнішньо-організованою мотивацією Є. Ільїн називає
вплив на процес мотивації суб’єкта А з боку суб’єкта Б (або групи інших осіб,
або засобів масової інформації) з метою чи то ініціації мотиваційного процесу,
чи то втручання в уже розпочатий процес формування наміру (мотиву), чи то
стимуляції, збільшення сили спонуки мотиву. Мова, таким чином, йдеться про
умовну назву, яка відображає психологічний вплив ззовні на мотиваційний
процес, а не про справжнє формування мотиву сторонньою людиною.
На думку Л. Настенко, основними внутрішніми чинниками формування
мотивації до музично-педагогічної діяльності є такі: 1) прагнення досконало
оволодіти професією педагога-музиканта; 2) бажання сформувати в себе
необхідні музично-педагогічні якості з метою запобігання ускладнень у
навчально-виховній роботі; 3) намагання опанувати музично-педагогічні
знання; 4) особиста зацікавленість музично-педагогічною діяльністю.
Основними

зовнішніми

чинниками

мотивації

музично-педагогічної

діяльності виступають: 1) позитивні приклади музично-педагогічної діяльності
авторитетних викладачів, керівників, товаришів; 2) зіткнення із труднощами у
навчально-виховному процесі; 3) цілеспрямоване формування умінь і навичок
музично-педагогічної діяльності; 4) систематичний контроль за навчанням
студентів і стимулювання музичної творчості [3, с. 114].
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Відтак, з викладеного вище можна зробити висновок про те, що
формування мотивації у студентів педагогічних коледжів – це, створення
системи цінностей та пріоритетів, соціально прийнятних в українському
суспільстві. У поєднанні з активною поведінкою це означає взаємозв’язок між
усвідомленими та реально діючими мотивами, єдність слова, діла та активної
життєвої позиції студента.
Згідно цієї позиції, Л.Арчажнікова виділяє такі аспекти успішно
сформованої мотивації музично-педагогічної діяльності: 1) сформований
світогляд; 2) розвинені загально-педагогічні вміння, а також такі риси
особистості, як педагогічна пильність і спостережливість, педагогічний такт,
вимогливість, врівноваженість, витримка тощо; 3) високий професійний рівень,
що включає знання й уміння з питань теорії та історії музики, певний рівень
розвитку музикального слуху і мислення, а також виконавські вміння; 4)
розвинена мовленнєва культура, уміння професійно оцінювати та обговорювати
музичні твори, їх виконання; 5) культура педагогічного спілкування, уміння
знаходити правильний підхід до учнів з різним рівнем підготовки й віковими
особливостями [1].
У свою чергу, згідно міркувань О.Морозової, основу мотивації
педагогічної

діяльності

становлять:

1)

зацікавленість

педагогічною

діяльністю; 2) розвинуті педагогічні здібності; 3) демократично-гуманістичний
підхід у навчально-виховній діяльності.
Отже, узагальнення даних положень дає змогу зробити висновок, що
головний шлях формування мотивації педагогічної діяльності визначається не
лише зовнішніми умовами – професійною компетентністю викладачів
мистецьких дисциплін, активізацією різних видів музично-педагогічної
діяльності

студентів,

створенням

сприятливої

ситуації

педагогічного

спілкування на заняттях, методами навчання тощо, а й внутрішніми умовами,
які визначаються особистістю самих студентів.
Таким чином, становлення успішного, високоефективного вчителя
мистецьких дисциплін тісно пов’язане з внутрішніми потребами його
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самореалізації у професійній діяльності, усвідомленням себе в цій позиції.
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