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1. NATIONAL ECONOMICS AND MANAGEMENT
Bogdanov P. N.
Vasil Levski National Military University – Veliko Tarnovo, Bulgaria

OPERATION JUST CAUSE – CONCLUSIONS
Богданов П. Н.
Национален военен университет „Васил Левски” – Велико Търново, България
ИЗВОДИ ОТ ОПЕРАЦИЯ „СПРАВЕДЛИВА КАУЗА”
Operation Just Cause, that USA cunducted in Panama is considered in the article. This is the biggest
operation after Vietnam War aimed at defence of American citizens, guarantee security of Panama channel, support of
democracy for Panama people and arrest of Manuel Noriega. The operation is the first after Goldwater-Nicals law
passing in 1986 for reorganization of US Department of Defense to meet the serious problem – inability of services and
branches to work jointly and effectively during military operations. The new law suggests decision of this problem –
augmentation of integrity of US services through change of front of the way they are organized, educated, commanded
and manned. Planning, training, composition of forces of the two parties, conduct, activities of different joint task
forces are considered and conclusions for training and using of forces are made in the article.
Key words: Panama, operation, joint task force, concept, integrity, conclusions

Въведение
През 1903г. Панама сключва договор, който позволява на САЩ пълен контрол на
използването на Панамския канал - важен възел за морските комуникации между
Атлантическия и Тихия океани. През 1977 г. е подписан нов договор, съгласно който на 31-ви
декември 1999 г. Панамският канал трябва да премине под юрисдикцията на Панама и да
бъдат закрити американските военни обекти, разположени на панамска територия.
В отношенията между САЩ и Панама започва да назрява конфликт от 1987 г.,
свързан с отказа на панамското ръководство да предостави територията на страната за
интервенции срещу Никарагуа. Междувременно, под управлението на Мануел Нориега
Панама се превръща в разпределителен и финансов център за износ на наркотици в САЩ.
През 1988 г. той е привлечен под отговорност по федерално обвинение за трафик на
наркотици, което влошава още повече обтегнатата вече обстановка.
На 15-ти декември 1989 г. Националното събрание на представителите на общините
обявява Панама в положение на война със САЩ. На следващия ден е убит морски пехотинец
и е извършен побой над американски военноморски офицер и неговата съпруга, което
ускорява решението за започване на инвазия. САЩ планират в Панама военна операция
(най-голямата след виетнамската война [1]), която има за цел защита на американските
граждани, гарантиране сигурността на Панамския канал, подкрепа на демокрацията за
народа на Панама и задържане на Мануел Нориега [2].
Планиране и подготовка
Още в началото на август 1989г. генерал-лейтенант Стайнер, тогава командир на 18-ти
въздушнодесантен корпус от състава на Сухопътни войски, разбира, че генерал Максуел
Търман (командващ на американското Южно командване - USSOUTHCOM), има намерение
Стайнер да отговаря за цялото планиране и да командва операциите в Панама.
Генерал Максуел Търман настоява в първия удар да участват достатъчно по
количество сили за да смажат Панамските сили за отбрана (ПСО) във всички оперативни
зони.
При планирането председателят на Обединения комитет на началник-щабовете
генерал Колин Пауъл отдава особено значение на изненадата, скоростта и нощните
операции.
Генерал-лейтенант Стайнер и всички ключови офицери от неговия щаб направят
многобройни планиращи обиколки в Панама за да се осигури уточняване и решаване на
всички въпроси - тактически, свързани с определяне на целите и логистични [1].
През юни 1989 г. в САЩ започват подготовка летателните екипажи, предвидени за
участие в операцията, с отчитане на географските особености на Панама и интензивни
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тренировки за десантиране нощем, някои от които по количество на участващите сили и
средства надхвърлят мащабите на операцията [3].
Генерал-лейтенант Стайнер като командващ на Съвместни оперативни сили „Юг”
осъществява общото командване на всички американски бойни сили. Планът за операция
„Справедлива кауза” (JUST CAUSE) предвижда провеждане на внезапни, мощни,
едновременни, с прилагане на сила операции за навлизане, съчетани с използване на силите,
разположени предварително в Панама, вместо продължителна постепенна операция.
Предвидено е командващият на Съвместните оперативни сили да упражнява командване и
управление на различните компоненти и на командирите на подчинените оперативни сили.
Разработеният План на операцията (OPLAN) регулира стриктно всички действия във
въздуха, при непосредствено управление, осъществявано от авиобаза Хауърд. Така важното
единство на командването е било осигурено чрез нови процедури, създадени със закона
„Голдуотър-Никълс” [1].
В средата на 80-те години на миналия век Съединените щати изпитват поредица от
военнооперативни неуспехи (Иран, Ливан, Гранада). Това убеждава Конгреса на САЩ, че
Министерството на отбраната не функционира ефективно. През 1986 г. е приет закона
„Голдуотър-Никълс” за реорганизация на Министерството на отбраната, в отговор на
сериозния проблем - неспособност на видовете въоръжени сили и родовете войски да
работят съвместно и ефективно при провеждането на военни операции. Новият закон
предлага решение на този проблем - увеличаване на интегрираността на въоръжените сили
на САЩ, което да се осъществи чрез коренна промяна на начина, по който те са били
организирани, обучавани, командвани и попълвани.
Използването на бази, дислоцирани на територията на Панама, прави сигурността на
операцията (Operations Security - OPSEC) основна грижа на генерал Стайнер. Брифинги и
оперативни заповеди са давани и предоставяни само на тези, на които информацията
действително е необходима. Оборудване е предвижвано само нощем и маскирано.
Вечерта на 19-ти декември 1989 г. всички участващи сили са приведени в готовност.
Планирането, проиграванията, прегрупирането и подготовката са завършили. В първите
минути на 20-ти декември президентът Гилермо Ендара и неговите вицепрезиденти, избрани
през май, се заклеват във Форт Клейтън. САЩ официално признават неговото правителство
и в 01,00 ч. операция „Справедлива кауза” започва.
Провеждане
Общата численост на американските войски, участващи в операцията, достига 26
хиляди военнослужещи, въоръжени с над 100 единици бронетанкова техника (леки танкове
М551 Шеридан от танковия батальон на 82-ра въздушнодесантна дивизия,
бронетранспортьори (БТР) М113 в пехотните полкове на Сухопътни войски (СВ) и бойни
машини на пехотата LAV-25 в подразделенията на Корпуса на морската пехота), 140 оръдия
и минохвъргачки (в т.ч. 105-мм гаубици), до 350 пускови установки противотанкови
управляеми ракети [3].
Групировката на ВВС на САЩ включва до 200 ударни летателни апарата (30
щурмови самолета и 170 ударни вертолета), транспортни самолети и самолети за
дозареждане във въздуха, в т.ч. [3]:
 звено изтребители F-16 (пребазирано в САЩ на втория ден на операцията [4]);
 6 щурмови самолета A-7D;
 2 самолета за поддръжка на наземни сили AC-130A;
 18 леки щурмови самолети-разузнавачи ОА-37;
 7 самолета за огнева поддръжка АС-130Н, 3 самолета МС-130, 2 самолета НС130, 6 вертолета MH-53J, 4 вертолета MH-60;
 6 изтребители-бомбардировачи F-117A;
 12 транспортни самолета С-5 „Galaxy”, 77 транспортни самолета С-141
„Startlifter”, самолети за дозареждане във въздуха КС-135 „Stratotanker” и КС10 „Extender”.
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В края на 1989 г. силите за национална отбрана на Панама наброяват около 12 хиляди
военнослужещи, в това число:
 Сухопътни войски - 11 хил.души, около 30 БТР и над 50бр. оръдия и
минохвъргачки;
 Военновъздушни сили - 500 души, 23 самолета и 20 вертолета;
 Военноморски сили - 400 души и 12 патрулни катера [3].
В началния етап на операцията тактиката на оперативните групи от СВ на САЩ
включва:
- скрито и бързо придвижване към определените обекти по един или няколко
маршрута, блокиране на подстъпите към тях (при отсъствие на въоръжена отбрана) и
незабавното им овладяване;
- организиране и провеждане на атака на обекта (при наличие на организирана
съпротива), в хода на която се създава огнево превъзходство с използване на щатните и
придадените огневи средства;
- поддържане на тясно взаимодействие между съседни оперативни групи, а също и
между армейската авиация и артилерията;
- децентрализирано използване на армейската авиация и артилерията в бойните
действия в градски условия.
Съвместните оперативни сили „Юг” планират да атакуват с едновременни удари в
дълбочина чрез неутрализиране, изолиране и защита на 27 главни обекти в техния
оперативен район. Тези обекти включват районите на град Панама, Рио Хато и летище
Торихос. Обектите са отдалечени един от друг на повече от 70 км.
Силите, участващи в операция „Справедлива кауза”, се развръщат в Панама от шест
района в САЩ и извършват светкавичен удар. Те проявяват гъвкавост и за часове повечето
от военните обекти са овладяни с операции на малки формирования в голям оперативен
район. Бързото и съкрушително използване на силите съкращава времето на инвазията и
намалява броя на жертвите.
Операция „Справедлива кауза” демонстрира важността на концепцията и намерението
на командващия. Като цяло оперативните сили успяват да се фокусират за постигане на
определените от командващия на Южното командване на САЩ цели и насочват своите
основни бойни усилия срещу центровете на тежестта на Панамските сили за отбрана от
началото на операцията до нейния бърз край. Концепцията на генерал Стайнер е позволила
последователни действия на силите за осигуряване на превъзходство по суша, въздух и море
и в действията на силите за специални операции при концентриране на бойната мощ.
Съвместните оперативни сили за специални операции включват рейнджърите от
Сухопътни войски, формированията на тюлените от ВМС, Специалните сили на Сухопътни
войски и Силите за специални операции на ВВС, общо 4150 души. Тези сили за специални
операции получават много трудни задачи, включващи от проникване в тила на противника
(инфилтриране), скрито разузнаване и извършване на подводни експлозии, до спасяване от
затвора на нелегален радист, работил в Панама в подкрепа на опозицията срещу Нориега.
Части от Силите за специални операции участват в почти всички действия по време на
операция „Справедлива кауза”.
Началните усилия за разбиване на Панамските сили за отбрана включват действия на
американските Сили за специални операции, които извършват атаки на територията на
цялата страна. Тези подготвени формирования атакуват защитени позиции на панамските
сили, гарнизони, летища, транспортни центрове и обекти на медии. Въпреки всичко,
първостепенна цел на всички сили за специални операции остава Нориега. Южното
командване на САЩ, подпомагано от представители на Агенцията за национална сигурност
и ЦРУ, получава ежедневно информация за придвижването и дейността на Нориега, въпреки
че той е майстор във въвеждането в заблуждение и изчезва преди атаката.
Силите за специални операции на ВМС имат три цели в операцията - да не допуснат
използване от панамските сили на пристанище Балбоа и дислоцираните там патрулни катери;
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да изолират определена част от панамските сили и да извадят от строя личния самолет на
Нориега на летище Пейтила. Екип „Тюлени” изважда от строя яхтата на Нориега и не
допускат бягството му по море. Това е първия случай след Втората световна война, когато
американски леководолази атакуват противников плавателен съд на кей. В същото време
няколко взвода „Тюлени” завладяват летището и не позволяват Нориега да избяга по въздух.
Събирането на разузнавателна информация е критично за успеха на операция
„Справедлива кауза”. Американските сили получават точна разузнавателна информация за
размера и лоялността на Панамските сили. Това е особено полезно при вземането на
решения, свързани с граждански въпроси, които се появяват след сраженията. Успешно се
прилагат процедурите за съвместни комуникации и електроника. Ефективното командване,
управление, комуникации и контрол са осигурили на американските сили тактическо
предимство.
В часа „Н” 75-ти полк рейнджъри е стоварен с парашути на летище Рио Хато, което се
намира на 60 мили югозападно от Панама сити. Мисията на полка е да завладее,
неутрализира панамските сили и изолира военните съоръжения. Това трябва да се извърши с
минимални загуби. Рейнджърите осигуряват сигурността на летището и след по-малко от 2
часа самолети на американските ВВС доставят крайно необходимо за операцията
оборудване.
Оперативни сили „Щик” са главната бойна сила на оперативните сили, вече
разположени в Панама. Целта им е овладяване и неутрализиране на сградите на
Министерството на отбраната и Генералния щаб на въоръжените сили на Панама (комплекса
„Ла Командасия”), гарнизона във Форт Амадор и по-малки гарнизони в столицата.
Комплексът „Ла Командасия” е главен щаб и команден център на Панамските сили за
отбрана и е само на около 600 м от щаба на Южното командване на САЩ. В „Ла
Командасия” се намират голям брой оръжия, гранатохвъргачки, леки оръжия, военно
оборудване, транспортни средства, бронирани автомобили и зенитни средства. Като
команден център на панамските сили съоръжението е на първо място в списъка на целите.
Елементът на изненада е компрометиран от първите специални операции и всеобщите
наблюдения на придвижването на войските. Панамските сили са знаели, че американските
войски напускат районите си за съсредоточаване и са приведени в по-висока степен на
готовност. В резултат на това Оперативни сили „Щик” срещат блокирани пътища и
барикади. Панамските сили за отбрана създават огневи позиции около района на комплекса и
използват по най-добър начин автомобили и големи сметосъбиращи камиони.
Бойните действия в района на „Ла Командасия” са ожесточени. Самолетите АС-130 на
американските ВВС поддържат атаката с добър ефект. След като преминават успешно
блокадите на пътищата, във финалния щурм войските са посрещнати от усилен огън от
жилищните блокове в близост до „Ла Командасия”. До вечерта на 20-ти декември
Оперативни сили „Щик” изпълняват мисията си и щаба на Нориега е овладян.
Морските пехотинци от Оперативни сили „Семпър Фиделис” имат мисии да
блокират „Моста на Америка” на Панамския канал и части от авиобаза Хауърд. В
продължение на повече от една година елементи от 2-ри лекоброниран пехотен батальон са
развърнати като част от Сили морска пехота „Панама” за отработване на плановете за
извънредни ситуации и наблюдение на Панамските сили за отбрана.
Морските пехотинци, разположени на територията на Панама, водят подготовка
заедно с формирования на Сухопътни войски и ВВС, прилагайки концепцията „Раф Райдър”
при охраната на конвои чрез разполагане на въоръжени групи в бойни машини на пехотата
между транспортните автомобили.
Оперативни сили „Атлантик” са формирани от 3-та бригада на 7-ма лекопехотна
дивизия. Те отговарят за неутрализиране на заплахи за атлантическото пристанище на
панамския канал. В часа „Н” силите атакуват девет различни цели, включително пет
съоръжения на панамските сили и язовира „Маден”. Язовирът е важен, защото осигурява
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електроенергия за функционирането на Панамския канал. Повече от 1000 американски
граждани живеят в този сектор и трябва да бъдат защитени.
Чрез обкръжаване на панамските сили и премерено прилагане на бойна мощ
Оперативни сили „Атлантик” успяват да спасят цивилните граждани и да блокират град
Колон.
В 21.30ч. на 19-ти декември Оперативни сили „Пасифик” (част от 82-ра
въздушнодесантна дивизия, Форт Браг, Северна Каролина) излитат за Панама.
Метеорологичните условия са наложили няколко отлагания на излитането, но точно по
разчет в 01.45ч. самолетите С-141 от ВВС на САЩ спускат тежкото оборудване и товари в
контейнери.
Скача първата група в състав от 60 души със задача овладяване на летище Торихос.
Войниците спазват строго реда, отработван по време на подготовката и се придвижват бавно
през блатист непознат терен до сборните райони. Повече от 2100 парашутисти извършват
бойни скокове в Панама. Свързването с рейнджърите се извършва в 05.00 ч. и наземната
атака започва. Спасени са повече от 100 неочаквани заложници.
В дните след инвазията американските войски продължават да търсят Нориега. На
Бъдни вечер Нориега се представя на папския нунций и иска политическо убежище. Скоро
след това Съвместните оперативни сили „Юг” обграждат къщата на представителя на
Ватикана. Вечерта на 3-ти януари 1990 г. Мануел Нориега се предава на сили на Делта Форс
извън посолството. Само след 40 минути Нориега пътува за Маями по обвинение в
наркотрафик. Южното командване на САЩ вече е постигнало всички поставени цели.
Подкрепа на демокрацията
Въпреки, че Панамските сили за сигурност са неутрализирани, ширещите се грабежи
и всеобщо беззаконие довеждат Панама до анархия. Формированията на Оперативните сили
трябва спешно да въведат някакъв ред както в градовете, така и извън тях. Необходимо е
всичко - от осигуряване на медицинска помощ и спешно храна и вода, до подбор и
подготовка на местна полиция. На 22-ри декември президентът Буш изпраща още 2 000 души
за поддръжка на вече разположените в Панама войски, наброяващи 22 500 души,
провеждащи операция за стабилизиране. Въпреки, че военните сили са постигнали своите
първоначални цели, Буш декларира, че мисията не е завършила, докато не се установи
стабилност. Повече от 200 специалисти по граждански въпроси и 250 по психологически
операции подпомагат новосъздаденото правителство на президента Ендара. След като
обстановката се стабилизира и демократичният процес започва да набира скорост, на 31-и
януари 1990 г. операция „Справедлива кауза” завършва. Войските са изтеглени и военното
присъствие в Панама е сведено до неговата численост преди инвазията от около 13 500 души.
Загубите на американските въоръжени сили в хода на бойните действия наброяват 23
убити и около 350 ранени. Силите за национална отбрана губят 314 убити и 124 ранени.
През първите две денонощия на операцията повреди получават 15 американски
военнотранспортни самолета (4 С-141 и 11 С-130), от които 13 се връщат в строя до 2-ри
януари, а два- до 16-и януари. От 170 веролета на армейската авиация са загубени 4, а други
45 са получили повреди (44 от тях са върнати в строя до 24 часа) [3].
Изводи от операция „Справедлива кауза”
С развитието на операцията американските войски демонстрират тяхната съвременна
подготовка и готовност преди привеждането в по-висока степен на готовност. Преди
операция „Справедлива кауза” американските въоръжени сили приемат концепцията за
война „явете се както сте” („come as you are”) [1]. Новата концепция е фокусирана върху
регионалните конфликти и отговора на кризи. Стратегията акцентира на изнесената напред
отбрана (forward defence) без предно разполагане, с едновременно намаляване на силите зад
граница и даване приоритет на проекцията на сила в операции при извънредни ситуации „come as you are” войни. Концепцията въвежда нови военни критерии за успех: прилагане на
решаваща сила, бърза победа, минимални загуби [5]. Новата концепция се противопоставя на
концепцията за мобилизацията [6]. Така преди операция „Справедлива кауза” новата
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концепция намира отражение в подготовката, нивото на готовност и концептуалното
мислене на американските въоръжени сили. В Сухопътните войски, ВМС, ВВС и Морската
пехота работят усилено да се научат да действат съвместно. С развитието на бойните
действия по време на операцията нито метеорологичните условия, нито блатата, нито
действията на противника, нито неочакваните събития променят желания резултат. Всеки
командир има превъзходство в детайлното познаване на противника чрез непрекъснато
събиране на разузнавателна информация и модерни технологии. Специално внимание е
обърнато на новите постижения в комуникациите, разузнаването, планирането и
взаимодействието.
Операцията е една от най-големите и сложни съвместни въздушнодесантни (найголямата след Втората световна война [3]) и наземни операции в дотогавашната история. Тя
показва всички американски видове въоръжени сили, родове войски и Силите за специални
операции заедно в една по-съвършена, ограничена и успешна операция. В първите часове на
нощната въздушнодесантна операция участват едновременно 111 самолета, от които 84 (2 С5, 63 С-141 и 19 С-130) извършват стоварване на десанта и на товари по парашутния способ
от височина 150-180 м и 27 самолета (10 С-5, 14 С-141 и 3 С-130)- по стоварителния способ.
От 20-ти до 22-ри декември военнотранспортната авиация осигурява прехвърлянето в района
на бойните действия на 10 600 военнослужещи, а от 23-ти до 24-ти декември- допълнително на
още 2 400 души. Като цяло „Справедлива кауза” е демонстрация на напредъка в доктрините
и организацията.
В хода на операцията американското командване използва за първи път в реална
бойна обстановка нови образци бойна техника и въоръжение- тактически изтребители F117A, създадени по технология „Стелт”, бойни вертолети АН-64А „Апач”,
бронетранспортьори LAV-25, гранатомети АТ-4, прибори за нощно виждане ANVIS-6S (за
действия през нощта всички авиационни екипажи, вкл. в армейската авиация, са оборудвани
с такива прибори, които позволяват водене на прицелен огън по земни цели и осигуряват
опознаване на своите подразделения, вместо използване на специална маркировка на
дрехите, техниката и границите на площадките за кацане).
Опитът от използване на самолетите F-117A позволява на ВВС да вземат важни
решения, свързани с по-нататъшното водене на подготовката от екипажите на F-117A за
прецизно бомбопускане. Тези промени в подготовката по-късно се оказват изключително
важни в операциите „Пустинен щит” (DESERT SHIELD) и „Пустинна буря” (DESERT
STORM).
За ефективното използване на авиацията на САЩ в операцията способстват и
следните фактори:
- отсъствие на система за ПВО на Панама;
- тясна координация в действията на армейската авиация и ВВС на САЩ;
- познаването от летателния състав на обстановката в района на бойните действия;
- предварителната подготовка на летателните екипажи с отчитане на географските
особености на Панама, интензивни тренировки за десантиране нощем, някои от които по
участващи сили и средства са надхвърляли реалния мащаб на операцията.
Всичко това позволява на американското командване да осигури в началото на
операцията едновременно използване в ограничено въздушно пространство (145х55 км) на
около 180 самолета и до 170 вертолета, недопускайки случаи на опасно сближение на
летателни апарати във въздуха.
Операция „Справедлива кауза” показва, че основните принципи на войнатацеленасоченост, настъпателност, масираност, икономия на сили, маньовър, сигурност,
изненада и простота, осигуряват победата и днес, точно както и на бойните полета в
древността. Използването на местни бази подобрява оперативното разузнаване на
противника. Американските командири отдават изключително внимание на съображенията
по Сигурност на операцията (OPSEC), което осигурява по-малко загуби и по-кратък
конфликт. Макар, че Южното командване на САЩ има очевидно превъзходство в сила, то
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осигурява икономия на сили чрез избор на критични центрове на тежестта за нанасяне на
удари. Независимо от съотношението на силите, икономията на сили, постигната чрез
приоритизиране на обектите, е необходима за осигуряване на масираност при
неутрализиране на критичните точки.
Единството на командването има ключово значение за предотвратяване на
оперативната разпиляност, когато е необходимо планиране и провеждане на координирани
сухопътни, морски и военновъздушни действия за постигане на победата. Операция
„Справедлива кауза” е първото голямо използване на крупни американски въоръжени сили
след приемането на закона „Голдуотър-Никълс”.
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Le présent exposé a pour but d’accentuer sur certains effets sur économie de la Bulgarie et plus spécialement
sur le marché de l’emploi, dus aux possibilités que la globalisation offre aux gens de trouver leur réalisation
professionnelle et sociale dans des pays étrangers, ainsi que les solutions concrètes de gérance dans ce sens.
Mots clés: globalisation, libre circulation des individus, marché de l’emploi.

Le monde contemporain est marqué par le processus de globalisation. Processus qui
s’exprime par l’extension et l’intensification de tous les liens possibles entre les individus, les
organisations et les états – liens économiques, culturels, politiques et autres. Ce n’est pas un
mouvement qui se propage de manière chaotique. Il suit les exigences de certaines règles – la
législation nationale, les conventions internationales, l’adhérence à certaines organisations
régionales et mondiales, et autres. Dans ce contexte, la gestion de l’économie nationale est orientée
vers la création de règles concurrentielles pour la mise en oeuvre, alternative, des maigres facteurs
de production – la terre, le capital, l’emploi.
Avec l’adhésion de la Bulgarie a l’UE (le 01.01.2007), comme membre à part entière, le
pays se voit part de l’espace européen de libre circulation des individus. Les règlements concrets,
concernant la libre circulation des individus, font objet de la Directive 2004/38/EO qui traite des
droits des citoyens de l’Union Européenne et des membres de leurs familles [1]. Les citoyens de
l’UE ont le droit de chercher de l’emploi dans d’autres pays de l’UE, de trouver soutien auprès des
services nationaux de l’emploi, à même titre que les citoyens du pays d’accueil et le droit d’y rester
suffisamment de temps pour pouvoir chercher, présenter leur candidature et être admis pour un
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poste de travail. Ce droit est l’émanation d’un bien fondamental de la civilisation humaine – la
liberté de chaque individu de gérer sa propre vie par le choix d’une profession. L’emploi est à la
base de la richesse matérielle de l’individu – source légale de revenus en dehors desquels il ne
pourra pas vivre pleinement dans un monde où la plus grande part de ses besoins en biens matériels
et spirituels font objet d’achat-vente. Dans cette suite d’idées, Beck écrit que « l’importance que le
travail a pour la vie des individus, dans la société industrielle, n’est pas dû au travail lui-même ou
du moins, pas principalement à lui. Elle découle, sans aucun doute, en premier lieux, du fait que la
dépense de la force de travail est le fondement qui assure l’existence et le mode de vie
personnalisé… A l’époque industrielle, le travail et la profession sont devenus un axe central de la
vie » [2, p. 239].
Exportation de main d’œuvre et insuffisance interne de main d’œuvre
La possibilité globale de réalisation professionnelle et sociale dans d’autres pays eu pour
conséquence une importante « exportation » de main d’œuvre de la Bulgarie et une infime
« importation ». Les faits suivants y témoignent : Premièrement, les bulgares, travaillant en
Bulgarie, sont moins nombreux que ceux travaillant à l’étranger. Le nombre des bulgares occupés
en 2015 est de 2 186 614 de personnes. Sur estimation des représentations diplomatiques de la
Bulgarie à l’étranger, le nombre des bulgares qui vivent et qui travaillent dans des pays tiers
dépasse les 3 millions de personnes. Deuxièmement, d’après des données officielles, 100 mille
citoyens bulgares gagnent leur vie dans un autre pays de l’UE. Selon des données non-officielles, le
nombre des bulgares qui cherchent et trouvent un travail saisonnier dans les limites des pays de
l’UE atteint 500 mille personnes chaque année. Troisièmement, en 2015 près de 30 mille bulgares
ont émigré, la plupart - des individus jeunes et aptes au travail. Quatrièmement, le nombre de
citoyens hautement qualifiés, d’autres pays, qui font le choix de travailler en Bulgarie par
l’obtention d’une « carte bleue » est exceptionnellement bas. Annuellement ne sont délivrées pas
plus de 160-170 cartes bleues.
La cause fondamentale, qui pousse des milliers de bulgares à chercher une réalisation
professionnelle à l’étranger, est le bas niveau des revenus. La Bulgarie est le pays dont le salaire
minimal est le plus bas dans l’UE (plus de 10 fois moins élevé que le plus haut salaire minimal dans
l’Union). L’ « exportation » de main d’œuvre est un phénomène ambivalent du fait d’exercer des
influences tant positives que négatives sur l’économie nationale. Les effets positifs vont dans deux
directions. Premièrement, le niveau du chômage, à échelle nationale, baisse. D’après Eurostate, le
taux de chômage en Bulgarie en Mai 2016 a baissé jusqu’à 7,3% [3]. Deuxièmement, les citoyens
bulgares, travaillant à l’étranger, épaulent l’économie nationale par des transferts monétaires qu’ils
font au profit de leurs proches. Selon certaines données, durant les 5-6 dernières années, l’argent
que les bulgares, travaillant à l’étranger, envoient à leurs proches en Bulgarie (environ 1 milliard
d’euros par an) dépassent les investissements étrangers directs en Bulgarie. Ce fait donne raison à
nombre d’analystes de définir la main d’œuvre « exportée » comme étant l’investisseur numéro un
en Bulgarie. Les effets négatifs de l’exportation de main d’œuvre vont dans quatre voies
principales. Premièrement, pénurie de main d’œuvre hautement qualifiée, dans divers secteurs,
pour les besoins de l’économie bulgare. Selon des données de 2016 du Centre National
d’Evaluation des Compétences auprès de l’Association Bulgare d’Industrie, qui est l’une des
organisations les plus importantes regroupant les employeurs en Bulgarie, l’économie nationale
souffre de pénurie de main d’œuvre spécialisée dans l’exercice de plus de 200 professions. Parmi
elles sont des professions dans les domaines de la gestion de l’industrie, l’administration,
l’informatique, la production et la transformation des matières premières, l’agriculture, l’industrie
du bois et de la pêche, la médecine vétérinaire, la santé publique, le transport et autres. Le problème
avec le manque de main d’œuvre spécialisée dans l’exercice de ces professions est si important
qu’il existe un danger réel que nombre d’entreprises bulgares efficientes transfèrent leurs activités
en Roumanie. Deuxièmement, la perte du potentiel démographique et l’aggravation de la structure
démographique de la population. La Bulgarie est l’une des nations les plus vieillissantes d’Europe
(en 2015, en Bulgarie, les naissances ont été de 48 mille moins que les décès). Troisièmement, les
bas taux de restitution des investissements pour la formation de cadres pour les besoins de
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l’économie nationale. Quatrièmement, moins d’encaissement d’impôts dans le budget républicain,
ce qui est néfaste surtout pour les fonds de retraite.
Prenant en compte le fait d’ « exportation » de la main d’œuvre et son impact sur l’économie
nationale, il s’impose la prise de certaines décisions de gérance à échelle gouvernementale afin de
minimiser les effets négatifs pour retenir la main d’œuvre qualifiée en Bulgarie et créer un milieu
publique qui soit concurrentiel pour le choix du déplacement d’individus et de capitaux vers la
Bulgarie.
Quelques solutions administratives concrètes
Pour résoudre le problème avec l’insuffisance de main d’œuvre, spécialisée dans l’exercice
de certaines professions, des modifications ont été faites dans le domaine de l’éducation. La
formation dans les universités bulgares suit maintenant deux voies professionnelles – prioritaire et
non-prioritaire. Le nombre d’étudiants dans les voies non-prioritaires a été diminué. Les étudiants
n’ont pas droit, non plus, d’avoir des bourses européennes comme une sorte de « punition » de ne
pas avoir choisi de suivre une voie de formation prioritaire. Derrière cette mesure administrative se
cache l’attente de cesser de former des cadres hautement qualifiés et chômeurs et de diriger les
jeunes gens vers une formation prioritaire, c’est-à-dire vers les domaines nécessiteux du marché de
l’emploi. Cependant certains points de cette solution administrative sont incertains. Premièrement,
d’après la Constitution de la République de Bulgarie, chaque individu est libre de choisir sa
profession [4]. Il n’est pas certain que limiter les possibilités de formation, dans les spécialités
désirées, fera naitre une motivation secondaire pour la réorientation vers des domaines définis
comme prioritaires. Il est possible qu’une part des jeunes gens, qui ne pourront pas poursuivre leur
formation dans les domaines non-prioritaires désirés mais restreints (comme nombre), feront le
choix de suivre leurs études dans des universités étrangères. C’est une des chances que leur donne
la globalisation. Deuxièmement, il n’est pas sûr que tous, qui seront formés dans les professions
prioritaires choisiront plus tard d’exercer la profession en Bulgarie. Une partie d’eux pourraient
chercher à se réaliser hors du pays. Certains d’eux pourront aussi s’orienter vers leur propre
réalisation comme employeurs et ne proposeront pas leur savoir-faire au marché de l’emploi.
Troisièmement, surement personne ne pourrait garantir que les besoins actuels du marché de
l’emploi se maintiendront tels dans les 4-5 ans à venir quand sont attendus que soient diplômés les
étudiants qui actuellement ont à choisir entre les formations prioritaires et non-prioritaires. Dans les
conditions de l’économie de marché, la concurrence entre les différentes organisations économiques
mène à un perpétuel changement du paysage économique – certains déposent leur bilan, d’autres
changent leur production, des tiers diminuent leur capacités et renvoient une partie de leur main
d’œuvre. Quatrièmement, l’argument qu’il ne faut pas « produire des cadres hautement qualifies
chômeurs » est incompatible avec le droit au libre choix de la profession et du poste d’emploi, avec
la liberté de l’individu de chercher sa réalisation et sa stratégie sociale en dehors des frontières de
son pays et avec les principes de l’économie de marché qui sont fondés sur la concurrence, non
seulement des biens (produits et services) mais aussi sur celle de la main d’œuvre.
Une seconde mesure administrative, qui cherche à résoudre le problème avec l’insuffisance
de main d’œuvre, est un projet de Loi qui doit être soumis devant le Parlement à sa session
d’automne 2016. Il prévoit que si les individus au chômage délogent, pour accepter un emploi dans
une autre localité (a au moins 50 km de leur habitat), ils seront compensés par l’Etat du montant de
leur loyer, les taxes pour la maternelle, l’internet et autres dépenses, pendant un an. Cette mesure
s’adresse à environ 120 mille bulgares durablement au chômage. Il reste à préciser le montant
nécessaire des ressources publiques pour l’application de cette mesure.
Certains représentants des employeurs émettent l’idée que les citoyens bulgares qui ont
obtenu leurs diplômes de hautes études en Bulgarie, devront être obligés de s’engager dans
l’économie nationale pour une certaine période de temps après la fin de leurs études. Des idées
pareilles, qui peuvent se transformer en lobby pour le changement de certaines lois, sont
l’expression de dispositions anti-globalistes et un essai de « ré-féodalisation de la société » [5, p.
258]. Derrière les appels à la conscience du type: « l’Etat a investi dans votre formation et vous êtes
moralement redevables de rester et de travailler pour lui » se cache plutôt l’aspiration de certains
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sujets économiques d’échapper à la pression globale concurrentielle par des mesures anti-marché,
anti-démocratiques et politiques au lieu de faire des efforts pour la croissance de leurs possibilités
concurrentielles.
Conclusion
Dans le monde global contemporain il se mène une bataille pour attirer les cadres talentueux
et performants desquels dépend l’avenir de chaque pays. D’après le Forum Economique Mondial,
l’index, d’après lequel la Bulgarie est en dernière place au monde, c’est l’aptitude à attirer et à
retenir des cadres hautement qualifiés et doués. C’est un des problèmes les plus sérieux de
l’économie bulgare qui n’a pas encore été résolu. Cette solution ne pourra pas être trouvée
seulement avec des décisions administratives dans le domaine de l’éducation et du marché de
l’emploi. Il s’impose la création d’un système de solutions administratives dans toutes les sphères
de la vie publique car, au fond, le choix d’application de la force de travail c’est aussi le choix de
son rétablissement et son développement. Ceci inclus non seulement les conditions de travail, le
montant de la rémunération et la possibilité de croitre professionnellement mais aussi la possibilité
de réaliser l’idée qu’on se fait sur son propre statut social. D’après Beck [6, p. 9]. « Notre propre vie
est l’une des métaphores clés dont se servent les individus pour décrire cela à quoi ils aspirent. Si
l’on demande aujourd’hui qu’est-ce-que motive les gens, à quoi ils aspirent, pour quelles choses
combattent-ils, ils commencent à parler argent, travail, pouvoir, amour, croyance, mais cela signifie
toujours – leur argent, leur travail, leur pouvoir, leur amour etc., c’est-à-dire qu’ils essaient de
décrire les faits de grande importance pour eux, présents dans leur propre biographie (ou du moins,
la biographie qu’ils essaient de se créer). Et tant que les gouvernements agissent (encore) dans le
contexte de la structure de l’Etat national, la biographie (déjà) s’ouvre vers la société mondiale [7,
p. 238].
Ceci place les états nationaux en concurrence pour mettre à disposition les conditions
nécessaires pour que l’individu ne cherche pas seulement un emploi mais aussi la possibilité de
réaliser ses propres aspirations pour sa propre vie.
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СЪЗДАВАНЕ НА ДОБРА ОРГАНИЗАЦИОННАСРЕДА ЗА
НАУЧНОИЗСЛЕДОВАТЕЛСКА ДЕЙНОСТ
The paper presents role of scientific research activity for a social development in modern society. The
importance of human resources is basic for scientific research results. The articlepresents the role of motivation as a
factor for better results.It is determined from factors, ascareer development, wage and others.The motivation is
represented as internal and external.Furthermore, it is a determiningfor the condition of the organizational
environment.
In conclusion, the article presents the assessing indicators forscientific research results.
Key words: organizational environment, scientific research activity, human resource management, academic
development.

„Човек може толкова, колкото знае!“
Франсис Бейкън
ВЪВЕДЕНИЕ
Образованиетое най-големия смисъл на всяко действие или опит, който има
формиращ ефект върху ума, характера и дори физическата способност на даден индивид. То
представлява процес, чрез които обществото съзнателно предава натрупаните си знания,
умения и опит от едно поколение на друго. Науката съдейства пряко за удовлетворяване на
човешката необходимост от образование, от осъществяване на необходимото въздействие
върху индивида и формирането на човешки капитал, разполагащ с необходимите
непрекъснато променящи се и търпящи развитие знания, опит, умения и способности ц [1].
Научноизследователската дейност изниква като все по-важен фактор за социално
развитие в съвременното общество. Тя е специфична човешка дейност за предоставяне на
нови знания. Научната дейност в България се развива в специфична среда, в която особено
значение имат законовата рамка, състоянието на научния потенциал като човешки и
физически ресурси, институционалната рамка и финансирането на науката. Важна
предпоставка за повишаването научноизследователската активност на страната е създаването
на ново научно знание.
МОТИВАЦИЯ НА АКАДЕМИЧНИЯ СЪСТАВ ЗА РАЗВИТИЕ НА
НАУЧНОИЗСЛЕДОВАТЕЛСКАТА ДЕЙНОСТ И СЪЗДАВАНЕ НА
ИНТЕЛЕКТУАЛЕН ПРОДУКТ
Понятието „мотивация” използваме за да обозначим целите и причините, поради които
хората правят своя избор на поведение и които определят действията им. С термина
представяме и мисловният процес, на основата на който хората формират определено
поведение, за да постигнат своите цели, кактои социалния процес, посредством който някой
променя поведението на друг [2].
Под вътрешна мотивация се разбират тези вътрешно присъщи фактори, които влияят на
хората да се държат по определен начин или да следват определена цел. Тези фактори
включват чувството за отговорност, възможността на хората да се развиват и ползват умения
и способности, свободата на действие, възможностите за получаване на знания и
придобиване на опит и др. Настоящият доклад акцентира по-скоро върху системата от
управленски действия, средства и подходи за мотивиране на сътрудниците към постигане на
целите на организацията, а именно върху външната мотивация за научно-изследователска
дейност и нейното повишаване.
Често успехите и неуспехите на отделна организация или структура зависят в голяма
степен от нейното ръководство. То представлява един от най-важните параметри определящ
нейния облик, развитието и функционирането и. Ръководителят е официално назначено лице,
чиято функция е да организира колектива за достигане на цели, поставени пред него от
определена институция. Ръководството обаче, не би следвало да е единствено формален акт.
Ръководителят притежава властническите правомощия да използва различни средства за
външна мотивация, за да насочи подчинените си към определен начин на поведение и
определени желани резултати.
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В началото на своя мандат ръководителите на обучаващите звена в научнообразователните институции, следва да се запознаят с организационно-щатната структура на
звеното, с академичния състав (научни публикации, научни интереси и др.), с нормативната
уредба определяща развитието на академичния състав и на тази основа да разработят и
представят план за развитието на академичния състав, който да представят пред всички
членове на академичния състав. С тази си дейност ръководителят на обучаващото звено
подчертава значимостта на всеки един член на академичния състав, като определя
краткосрочни и дългосрочни цели в научноизследователската му работа. Подобни действия
от страна на ръководителя биха довелидо повишаване на мотивацията на академичния състав
за научноизследователска дейност, или както отбелязва английският специалист Майкъл
Армстронг да мотивираш хората, означава да ги насочиш в определена посока и да
предприемеш необходимите стъпки, за да стигнат те до там [3].
Перманентният анализ на образователните и научни потребности, свързаните с тях
промени в пазара налага да се провеждат периодични срещи на първичните обучаващи звена
с представители на бизнес средата с цел актуализиране на научноизследователските теми.
Периодичното актуализиране на научноизследователските теми и подчертавайки тяхната
актуалност би довело до по-висока мотивация в научноизследователската работа. В тази
връзка научните трудове трябва да бъдат оценявани по своето качество, а не количество, в
това число авторство и съавторство, тъй като качеството е в основата на ефективното
използване на интелектуалния потенциал на академичния състав.
Друга възможност за повишаване на мотивацията на академичния състав в
научноизследователската му работа е в търсенето и създаването на условия за индивидуални
интелектуални приноси на членовете на академичния състав към съответната катедра,
факултет и университетската институция, като цяло. Това може да се постигне чрез
увеличаване на „творческото време”, подпомагане на личните инициативи на членовете на
академичния състав и представяне на постигнатите резултати пред всички членове на
академичния състав.
Проучването на добрите практики в страната и чужбина по отношение управлението на
академичния състав трябва да се използва, като възможност за повишаване на неговата
мотивация в научноизследователската му работа.
Ръководителите на първичните обучаващи звена трябва да създадат среда за взаимна
съпричастност към индивидуалното научно развитие и оценят ползите от „разнообразието”
от изследователи и идеи, обединени от взаимно доверие и стремеж „да се служи” на
университета в толерантна и плуралистична академична общност. Именно принадлежността
към такава общност е също възможност за повишаване на мотивацията на академичния
състав в научноизследователската му работа.
Ръководителите от всички нива на управление в университета трябва да създават
условия за издигане престижа и самочувствието на членовете на своя академичен състав,
като хора с важен и уникален принос за обществото, при справедлива оценка на труда на
всеки. Обективността в оценката, както и по – гореотбелязахме се изразява и в нейната
оценка по отношение на качеството на дейността, като обективната оценка на всеки един
научноизследователски труд е възможност авторът да бъде по-високо мотивиран.
При обявяване на конкурс за заемане на определена академична длъжност,
ръководителите на учебните звенаследва да се запознаят със всички научни публикации на
потенциалните кандидати, което би повишило мотивацията на членовете на академичния
състав в научноизследователската работа, тъй като подобни действия показват, че именно
научно-приложните инаучно-изследователски резултати са определящи при оценяване на
кандидатите и всички потенциалниучастницище бъдат равнопоставени. Лоша практика е при
обявяване на конкурс за заемане на определена академична длъжност под внимание да се
вземат единствено годините на достигнат трудов стаж, освен изискуемите от
законодателството, а не постигнатите научни резултати, тъй като сам по себе си трудовият
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стаж не е измерител за качеството на научна работана съответния изследовател и
преподавател.
Академичния състав трябва да бъде насърчаван към научноизследователска дейност.
Научните публикации трябва да са свързани с преподаваните учебни дисциплини, които са
заложени в учебните планове изпълнявани от съответния университет, като целта е
максимално голям брой обучаеми, преподаватели и служители в съответния университет да
са запознаят с труда. Това би повишило авторитета на преподавателя и съответното
обучаващо звено на институционално ниво и би обогатило литературните източници в
библиотечното звено на университета.
Подборът на обучаемите е една от основните дейности,която влияе върху
научноизследователската работа на академичния състав. Когато висшето учебно заведение е
заложило по-високи изисквания за кандидатстване следва при подборът на обучаемите да е
осигурило по-високо мотивирани и отдадени на учебния процес обучаеми. Начинът по който
те биха повлияли на академичния състав е чрез обратната връзка, която преподавателите
осъществяват със своите обучаеми в процеса на обучение, както и след приключване на
съответната образователна степен. Това би било предпоставка за преподавателите да си
поставят по-високи цели и да бъдат по-високо мотивирани в бъдещата си
научноизследователска работа, за да отговорят на възникналите потребности в учебния
процес.
Периодично всеки един член на академичния състав трябва да представя по подходящ
начин достъп до научните си трудове на своите колеги от структурното звено, например чрез
интерактивна платформа или по друг начин. Целта с тази дейност е да се предизвика
определен и постоянен интерес, акумулирането на нови идеи и възможност да се набележат
по-добри възможности за развитието на научноизследователската работа в нови и
иновативни направления. Също това би открило възможности за работа в екип, който да
постигне по-високи резултати в научноизследователската си дейност.
Използването на всяка възможност за работа по учебно-материалната база с цел
осигуряване на по-добри условия за провеждането на научноизследователската дейност е
друга възможност за повишаване на мотивацията на академичния състав в
научноизследователската дейност, тъй като сама по себе си работната среда е един от
основните фактори за качеството на работата.
За вътрешно присъщата мотивация е характерно, че произлиза от самия трудов процес
и се намира в пряка връзка с удовлетворението от него. Тя може да произтича от добрата
работна среда, подходящото работно време, интересните и перспективни задачи,
удовлетворението на нуждите от физическа сигурност, социален статус и защита, приемане
от околните, комуникация, компетентност, себереализация, самоусъвършенстване и други.
За повишаване на мотивацията на академичния състав, използвайки средствата на външната
мотивация ще допринесат и посочените по-долу модели.
Диференцирано трудово възнаграждение, в зависимост професионалния статус,
образование, овладени знания и умения, постигнатите научни резултати (които да бъдат
реално измерими с набор науко-метрични критерии), работа с обучаемите и други.
Професионален растеж и растеж в длъжност.Системата на този модел нематериална
мотивация съдържа в себе си психологически и социални аспекти, и отчита моралноетичните ценности на персонала, на отделните индивиди, техните очаквания и потребности
за професионално развитие и признание.
Моралните мотиватори, като награждаване с дипломи за високо професионални
умения, предоставяне на възможност за участие в национални и международни
конкурси(чрез номинирането им за същите),представяне на най-добрите научни разработки
на конференции, международен обмен на експерти, признание и похвала от колегите
изследователи и ръководството, обръщане към сътрудника за съвет и консултация, изказване
на колективна благодарност и други са пример за ефективни мотивационни средства, които
не са обвързани с допълнително финансиране.
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Социалните и социално-натурални мотиватори са от голяма значимост за индивида.
Тук се включват такива инструменти, чрез които може да се осигури или подобри нормалния
професионален и личен живот. Такива могат да са предоставяне на възможност на безплатно
образование, безплатно медицинско обслужване, поемане на пътни транспортни разходи,
безплатно ползване на спортни съоръжения, мероприятия с цел запазване здравето на
състава, програми, свързани с възпитание и обучение на децата на членовете на персонала,
стимулиране на свободното време, предоставяне за активна творческа дейност на
допълнително увеличение на отпуска, намаление времетраенето на работния ден при
повишена производителност на труда, различни мероприятия, не касаещи пряко работата
(чествания, годишнини).
Използването на символи на статусасе явява мощен стимул за повишаване на
мотивацията, като от една страна индивидите чувстват, че организацията се доверява на
тяхната компетентност, от друга страна удовлетворява потребностите от разширяване обема
на правомощията, естествено присъщи на всеки индивид. Тук се включват предоставянето на
самостоятелен кабинет, телефон, компютър, автомобил, право на командировки, стажове,
субсидиране на разходи свързани с работата, официален статус на наставник, делегиране на
правомощия и други.
Посочените инструменти могат да имат много силен мотивационен ефект от гледна
точка на повишаване на вътрешната мотивация на индивида, чрез външно въздействие.
Подобни мотиватори повишават авторитета на преподавателя и засилват удовлетворението
от научната дейност и трудовия процес като цяло.
МЕЖДУНАРОДНА ЗНАЧИМОСТ НА БЪЛГАРСКАТА НАУЧНОИЗСЛЕДОВАТЕЛСКА ДЕЙНОСТ
Нарастващата роля на науката в обществения живот създава нови функции в неговото
взаимодействие с други форми на познавателната дейност.
Научното знание е фокусирано върху разкриването на обекти, взети „сам по себе си”.
Именно в тази връзка се осъзнава необходимостта от холистичен подход в оценяването и
мониторинга на научноизследователската дейност. Холистичниятподход има различни
значения. Той изразява възгледа за резултатността на отделните членове на академичния
състав включенив определен научноизследователски екип като функция на тяхната
конструктивна взаимосвързаност. Доколко резултатна ще бъде дейността на всеки един от
тях, зависи от това дали успява да изгради обратна връзка с останалите членове на
научноизследователския екип. Доколко резултатна ще бъде научноизследователската
дейността на университета зависи от това дали ръководството успява да мотивира
преподавателите за постигането на определени цели.В дадения контекст терминът
холистичен подход изразява и възгледа, че научноизследователските постижения на
академичния състав могат да бъдат преценени адекватно с оглед на социо-културния
контекст, в който възникват.
Международната значимост на българската научно-изследователска и дейност към
момента се оценява с помощта на броя на научните публикации в световен мащаб и
цитирането им в други публикации. Проучвания показват, че делът на българските
публикации в световен план е относително нисък, а България е сред последните по брой на
публикации на милион от населението в ЕС27. Качеството (цитируемостта) на публикациите
е на средно световно ниво с тенденция към подобрение. По отношение на индексираните
публикации (статии и доклади от участия в конференции) България запазва броя им
относително постоянен [4].
В обновената рейтингова система на висшите училища в Българияполовината от
всички 12 индикатора, които формират оценката в категория „Научни изследвания”, се
базират на научни публикации и цитирания в базата данни SCOPUS. Присъстват още три
индикатора, свързани с докторски програми и три индикатора за участие на студенти в
научноизследователска дейност и средства за научноизследователска дейност, също на база
брой студенти. Не са взети обаче под внимание показателите:
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израстване на академичния състав;
участие на академичния състав в изследователска дейност;
реализирани проекти;
участие в транснационални научни мрежи;
съвместна изследователска дейност с други висши училища, изследователски
институти или бизнеса, участие в клъстери;
 наличие на научни школи;
 заявителска и патентна активност, собствени и придобити обекти на
интелектуална собственост и сключени договори за тяхното съвместно
използване;
 собствена/споделена изследователска инфраструктура;
 участие в регионални/европейски инфраструктурни комплекси;
 успешни примери за академично предприемачество.
Всички тези направленияза изследване и оценкана научноизследователската работа
академичния съставмогат да намерят своето изражение в създаването на система за
управление на качеството в научноизследователската работа, като по този начин допринесат
за повишаване на мотивацията към научна и преподавателска дейност. Тази система трябва
да бъде обект на планиране на национална политика по отношение на ефективно и ефикасно
оценяване в областта на научните изследвания. Тя трябва да представи българските
университети и други научни организации, като равностойни партньори на водещи научни
организации в Европейския съюз и в световен мащаб. Основната цел на системата трябва да
бъде постигане нависоки конкурентни научноизследователски резултати, които да бъдат
високо оцененив европейското и световното научноизследователско пространство. Други
цели на системата могат да бъдат:
 определяне и подкрепа на научноизследователската дейност с доказана национална
значимост и международно признание;
 анализиране на ефективността на инвестициите в научно-изследователската
дейност и планиране на бюджетните средства;
 определяне наобективни, измерими и прозрачни критерии за оценка на
научноизследователската дейност;
 публичност на процеса на реализиране на националната политика в областта на
научноизследователската дейност и прозрачност на нейното финансиране.
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Създаването на научни открития и последващото предаване на научна информация под
формата на знание е двустранен процес и съдържа два съществени компонента - учене и
преподаване. На преподаването се отрежда отговорна социална функция да въведе
обучаваните активно и организирано в основните сфери на човешкият опит развивайки
тяхната духовност. Тук е мястото на мотивацията на академичния състав за развитие на
научноизследователската дейност с цел постигане на по-високи академични и научноприложни резултати, не само и единствено от гледна точка на обогатяване на теоретичния
национален и световен опит, но и във връзка с внасянето им в педагогическата практика.
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При технико-экономическом анализе и прогнозировании развития инновационных
проектов, научных исследований и опытно-конструкторских работ (НИОКР) исследователей
интересует сравнение затрат и динамики их продуктивности с учетом инфляции и других
факторов. Оценки динамики и темпов изменения продуктивности затрат на науку,
предлагаемые исследователями и учеными, противоречивы. Одни считают, что
продуктивность науки в последние годы сохраняется, другие, что со временем идет
удешевление науки, третьи и их большинство, что происходит удорожание науки и
снижение производительности научного труда. Так, исследования ученых США и
Великобритании показали, что до 10-20% ведущихся НИОКР излишни ввиду незнания уже
выполненных аналогов, а отсутствие об этом информации ведет примерно к 45%
финансовым потерям. Каждую из ежегодно публикуемых 100 тыс. статей читает в среднем
не более 60 чел.; овладение методикой быстрого чтения лицами, принимающими решения
(ЛПР), сокращает в 3-10 раз временные затраты. Мозг человека обладает огромным
творческим потенциалом, который используется крайне слабо, вынуждая многих ученых и
исследователей разных сфер искать методы полного раскрытия творческих возможностей
человека [1-5].
Факторы, связанные с изменением продуктивности затрат на науку, декомпозируются
на две группы [1]: инфляции, ведущей к росту оплаты труда персонала и затрат на НИОКР;
применения научных методов, влияющих на рост производительности труда специалистов, в
т.ч.:
- научной организации труда, планирования экспериментов, материального
поощрения, сокращающих в 2-3 раза время инновационных разработок;
- планирования, управления и организации, сокращающих время цикла «исследование
- разработка» на базе компьютерной аналитики, моделирования и проектирования,
внедрения контрольно-измерительного и испытательного оборудования, информационнопоисковых систем для сокращения временных потерь в условиях увеличения потока научнотехнической информации;
- повышения продуктивности собственно творческого труда и способностей
исследователей и ЛПР в запоминании и усвоении информации.
Снижение производительности труда происходит при укрупнении научных
коллективов, решающих крупные научные задачи. В общем случае, производительность
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научного коллектива пропорциональна лишь квадратному корню от числа научных
работников или корню четвертой степени от численности всего персонала, поэтому малые
исследовательские коллективы работают продуктивнее крупных коллективов.
Д. Прайс на основе тестов на интеллектуальность получил оценку, что
исследовательским трудом при современных требованиях и формах образования при
минимальной квалификации научных работников может заниматься лишь 6-8% населения.
Учитывая, что в современной науке занято до 3-4% трудоспособного населения, а одаренные
люди необходимы во всех отраслях и сферах деятельности, неизбежна подготовка
исследователей со средними способностями в условиях «падения общего стандарта науки»
[3-5], в т.ч. из-за неравномерного распределения научного потенциала. Так, лишь в Москве
сосредоточено до 25% всей численности научных работников. Для инновационного развития
РФ государственным органам управления, промышленным и иным предприятиям и
организациям нужны одаренные люди, поэтому средний интеллектуально-образовательный
уровень москвичей намного выше общероссийского уровня. Однако производительность
научных работников крупных научно-исследовательских институтов (НИИ) и
конструкторских бюро (КБ) ниже по сравнению с ситуацией равномерного размещения
академических НИИ, КБ и т.п. по городам РФ.
Для дальнейшего рассмотрения ситуации введем ряд определений. Продуктивность
затрат на науку – это отношение количества новых научно-технических результатов
(изделий, технологических процессов, методик и т.п.), полученных в i-м году, к полной
сумме произведенных на их получение затрат. Производительность затрат на науку –
отношение эффекта от использования новых научно-технических результатов к затратам на
их получение. Производительность научного труда - среднее количество новых научнотехнических результатов, полученных в i-м году одним научным работником (ведущим
специалистом
из
числа
инженерно-технических
работников,
возглавляющим
самостоятельные исследования и разработки). Эффективность научного труда - отношение
эффекта от использования новых научно-технических результатов к количеству научных
работников, участвовавших в их получении.
Факторы повышения производительности научного труда действуют пока крайне
слабо и не компенсируют влияния факторов, снижающих ее. Продуктивность науки
стремятся повысить в основном через совершенствование форм ее организации,
планирования и управления. Необходимо системное использование всех факторов роста
производительности труда, развития творческих возможностей самих исследователей,
совершенствования оплаты их труда, прикладных методов расчета, в т.ч. через коэффициент
приведения затрат Кпр на науку, отражающего отношение количества «типовых»
результатов, полученных в каждом году, и требуемых затрат. Сравнивая ежегодные
величины стоимости «типового» результата с его стоимостью в i-й расчетный год, можно
получать коэффициенты приведения Кпр разновременных затрат на науку.
Национальным научным фондом США для измерения индекса затрат на НИОКР
предлагается использовать дефлятор валового национального продукта (индивидуальных
оптовых и розничных цен), рассчитываемый методами: экспертных оценок коэффициента
приведения Кпр, учитывающими опросы руководителей проектов о примерной стоимости их
реализации в n-й год; сравнения затрат на одного научного работника в разные годы с
учетом индекса цен или себестоимости на НИОКР без учета прочих факторов, влияющих на
продуктивность научной деятельности.
Результативность науки можно оценивать показателями, адекватно отражающими
объем новой информации или «типовые» результаты научной деятельности. Этими
измерителями могут быть [1]: количество печатных листов единичного тиража научных
публикаций; количество патентов (изобретений); количество изделий новой техники (ИНТ)
как завершенных разработок; среднегодовая численность научных работников. На практике
первые два показателя применяются редко: ежегодный объем периодических изданий
довольно постоянен, а изобретения часто несопоставимы между собой. Последние два
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показателя более приемлемы, так как ИНТ – естественный измеритель результативности и
основной результат прикладных НИОКР, а динамика средней стоимости создания ИНТ
отражает и динамику продуктивности затрат на прикладную науку.
Теоретически средняя стоимость создания ИНТ определяется как Sинт = SN(t) / N(t),
где N(t) – количество ИНТ в t-м году в стране, отрасли, классе техники; SN(t) – сумма затрат
на НИОКР для создания конкретного числа ИНТ.
На практике это требует создания адекватной информационной базы. При
монотонном характере общей суммы затрат средняя относительная стоимость создания ИНТ
определяется как Sотнинт =

T



SN(t) / N(t), где N(t) – количество ИНТ, созданных за год Т;

t 0

T



SN(t) – сумма затрат на НИОКР за период [0, T]. При постоянной длительности цикла

t 0

Sотнинт = SТ/NТ, где SТ - затраты на НИОКР в году Т. Затраты на одного научного работника в
год можно определить как Sнр(Т) = SТ/NнрТ, где SТ - затраты отрасли на НИОКР в году Т, в
т.ч. связанные с ними капиталовложения; NнрТ – численность научных работников отрасли,
занятых в НИОКР в Т-м году (под отраслью понимают совокупность научных учреждений,
работающих по одной тематике с численностью NнрТ = 500-1000 чел., причем количество
научных работников не заменимо числом инженерно-технических работников или полной
занятостью персонала).
Приведение затрат на прикладную науку в разные годы включает:
- выбор года приведения затрат, используемого для расчета. Расчет Кпр производится
методом, наиболее подходящим для каждого конкретного случая:
Кпр1 = Sотнинт(Тпр)/Sотнинт(Т) или Кпр2 = Sнр(Тпр)/Sнр(Т) (для расчетного года принимается
Кпр = 1);
- расчет величины затрат, приведенной к концу года Тпр: SТпр = SТ/Кпр(Т), где SТ –
затраты, произведенные в Т-м году; Кпр(Т) – коэффициент приведения затрат Т года к
расчетному году Тпр.
- измерение средней стоимости создания ИНТ (метод более точен при учете всех
факторов, но сложнее в реализации). Для полной уверенности рекомендуется брать
среднеарифметическую (Кпр) величину: Кпр = 0,5(Кпр1 + Кпр2).
При известных значениях Кпр1 и Кпр2 можно определить численные значения
факторов, влияющих на изменение продуктивности затрат на науку. Так как в Кпр1
учитываются все факторы, а в Кпр2 – лишь экономические факторы, то, поделив Кпр1 на Кпр2,
можно оценить, как и насколько изменилась за год продуктивность науки за счет
неэкономических факторов.
В целом методика расчета моделей развития классов техники и их прогнозных
вариантов с учетом исходных данных операций включает ряд этапов:
10. Выделить классы техники, основные параметры модели и прогноза.
20. Проанализировать номенклатуру созданных ИНТ, определить пределы развития их
параметров и выбрать изделия с наилучшими значениями.
30. Построить графическую модель развития класса ИНТ; выделить комплекс работ,
относящихся к созданию каждого изделия.
40. Построить динамический ряд развития параметров, накопленных затрат на класс
ИНТ по информации п. 20 и 30 и провести компьютерные расчеты.
Анализ можно начинать с составления перечня изделий класса и укрупненной схемы
развития класса (аналог сетевого графика). Основными параметрами изделия считают
параметры, являющиеся предметом разработки при создании новых изделий или
совершенствовании старых с привлечением инвестиций. Если основные параметры присущи
разным режимам, то они расчетным или экспертным путем приводятся к сопоставимому
виду. Следует учитывать качественные показатели (форма, характер присоединительных
элементов, степень жесткости мягкая, жесткая, гибкая и т.п.). Чтобы учесть взаимную
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независимость основных параметров класса, необходимы хотя бы три статистические
рекордные точки для параметров, не превышающих значения (0,4...0,65)Т, где Т –
длительность периода развития класса (в годах), по которому есть данные по затратам на
НИОКР.
На построенной графической модели развития класса необходимо: выделить
комплексы работ по созданию каждого изделия класса; учесть затраты на создание научного
задела (сроки начала и окончания работ, суммарные затраты на разработку по годам; данные
разных годов следует привести в сравнимый вид с учетом инфляции). Информационной
базой построения динамических рядов развития основных параметров и накопленных затрат
на развитие класса может служить перечень «рекордных» ИНТ. Динамические ряды
реализуются графиками развития параметров с выявлением моментов начала и конца
«разрывов» уровней параметров. Если число наблюдений в ряду приведенных затрат меньше
9М, где М – количество основных параметров класса, то следует образовать дополнительные
точки по кварталам (без большой ошибки их можно считать линейными). В итоге можно
получить динамический ряд затрат.
Моделирование взаимосвязи величины параметра и затрат на ее достижение можно
вести методом регрессии, что не совсем верно: затраты на создание изделия с конкретными
параметрами (Sизд) зависят как от прироста параметров, так и абсолютных значений
исходного и достигаемого значения параметра: Sизд =

M



[SN(N2j) – SN(N1j)], где j – номер

j 1

параметра класса; M – количество параметров класса; N1 (N2) - исходное (достигаемое)
значение параметра.
Величины SN(N2j) и SN(N1j) определяются следующим образом:
SN(N) = Slim /[1 + 1/g[(N – N0)/a(Nmin – N)]h/b, при N = N2;
SN(N) = Slim /[1 + 1/(g/b)h {[ln (N – N0)/a(Nmin – N)]}h, при N = N1.
Эти формулы содержат 3М неизвестных числовых коэффициентов: Slim, gj, рj, hj. Эти
коэффициенты можно определить через число точек, соответствующих количеству
разработанных изделий, имеющих рекордные значения параметров. Но даже, имея
требуемую статистику систему трансцендентных уравнений для Тр = Т + Тп, трудно
получить решение на компьютере численными методами. Отказ от поиска регрессии
методом наименьших квадратов (МНК) требуемых коэффициентов а, b, h, g, S1lim позволяет
найти модель затрат SN = f(t) с использованием несимметричной логисты. Но даже при
наличии требуемой статистики система трансцендентных уравнений для Тр = Т + Тп трудно
решаема численными методами. Отказ от поиска регрессии методом МНК требуемых
коэффициентов а, b, h, g, S1lim позволяет найти модель затрат SN = f(t) с использованием
функции несимметричной логисты: SNj(t) = Slimj/[1 + 1/gj(t – t0j)hj, если параметр не имеет
разрывов в развитии; SNj(t) = Slimj/[1 + 1/gj(t – t0j)hj] при t0j <t  t1j, SNj(t) = Slimj/[1 + 1/gj(t1j –
t0j)hj]
при t0j <t  t1j, SNj(t) = Slimj/[1 + 1/gj(t – (t2j - t1j) – t0j)hj] при t > t2j, если параметр
имеет один разрыв в развитии.
Выделить из общей суммы затраты на развитие каждого из указанных параметров
можно при соблюдении одного из условий: развитие каждого параметра из класса
начинается в разное время; параметр отличается характером развития (разрывы происходят в
разное время). Если развитие параметров идет одинаково в одно и то же время (очень редко),
то затраты между ними делятся поровну. Если значения Slimj, gj, hj искать методом МНК (при
линеаризованном варианте применяют логарифмирование функций), то при минимуме
нелинейной целевой функции F1 от многих переменных имеем: F1 =

N


i 1

{Sci -

M



Slimj/[1 +

j 1

1/gj(t – t0j)hj]}  min, где Sci – фактические значения накопленных затрат на развитие класса;
i - номер точки в динамическом ряду накопленных затрат на развитие класса; N – общее
число точек; j – номер параметра класса по порядку развития; М – общее число учитываемых
параметров класса.
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Для поиска минимума этой функции применимы численные методы: градиентный,
симплексный, Гаусса-Зайделя, Марквардта, случайного поиска, поиска на сети и др. В
первых четырех методах суть поиска состоит в том, чтобы по поверхности F1 в пространстве
р переменных (р = 3М), имеющей в некоторой искомой точке геометрический минимум. В
компьютерных расчетах лучше использовать метод, дающий несмещенные оценки
коэффициентов а и b в МНК по отношению к исходной функции, с преобразованием
функции в вид:
- для N(t) = N0 +(Nlim – N0)/[1+ 1/(a(t - t0)b]: (N - N0)/(Nlim – N) = а(t - T0)b];
- для N(t) = N0 +(Nlim – N0)/[1+ 1/(an(t – t0)]: (N - N0)/(Nlim – N) =/an(t – T0)].
Обозначая N’ = (N - N0)/(Nlim – N) и tc = t – T0, исходное уравнение МНК для целевой
N



функции имеет вид: F1 =

(N’ – atbtc)2  min. Решая как трансцендентное уравнение

i 1

относительно коэффициента b численными методами (метод половинного деления),
получаем для первого и второго выражения:
N
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i 1
N

N’inbitci /  n2bci.
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Исходя из расчетов, выбираем лучшую по МНК функцию, описывающую
динамический ряд значений параметра. Рассчитавая значения а, b, h, g, S1lim, можно иметь
модели каждого из параметров. Поиск доверительных интервалов с вероятностью 95%
ведется с учетом того, что SN = SNp  2  SN.
Набор моделей развития класса техники, сокращения сроков создания изделия и
дисконтирования затрат позволяет получать оценки затрат и сроков, требуемых для создания
конкретных изделий с заданным уровнем параметров, альтернатив развития классов ИНТ и
расчета 4 видов прогнозов с заданием:
- даты (год, месяц) прогноза; прогнозируется уровень параметров класса техники
(изделия), который следует достичь к заданной дате с сохранением существующих
тенденций, и необходимых для этого затрат;
- параметров класса техники (изделия), которых следует достичь; прогнозируется дата
достижения заданного уровня параметров класса (изделия) и необходимые для этого
затраты;
- сочетания параметров класса техники (изделия), которых надо достичь, и даты
прогноза; прогнозируется уровень затрат для достижения требуемого уровня параметров
класса (изделия) к указанной дате;
- даты (год, месяц) прогноза и предельной суммы инвестиций на развитие класса
(создание изделия) на период до даты прогноза; прогнозируются варианты значений
параметров класса (изделий), которые следует достичь к заданному сроку с учетом, что
затраты отвечают выделенному объему инвестиций.
При расчете прогнозов используются следующие рассмотренные модели:
N(t) = N0 +(Nlim – N0)/[1+ 1/(a(t - t0)b]; N(t) = N0 +(Nlim – N0)/[1+ 1/(an(t – t0)];
Sизд =

M



[SN(N2j) – SN(N1j)].

j 1

3 и 4 альтернативы прогноза рассчитываются по модели стоимости в зависимости от
длительности создания изделия (приведенные затраты дисконтируются по последнему году).
Если средняя величина темпа изменения продуктивности затрат сохраняется, то реальную
величину затрат корректируют с учетом коэффициента приведения разновременных затрат
Кд. Это относится и к величине затрат на развитие класса в прогнозируемом периоде S0, для
чего:
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1) по данным о коэффициенте приведения разновременных затрат Кд за разные годы
определяют их среднюю величину Кдс. Предполагается, что зависимость имеет вид: Кд(t) = (1
+ Кдс)t; тогда на базе МНК имеем:
Кдс = n^^  (tilnKдci/  ti) – 1,
i

i

где ti – порядковый номер года, если считать от года приведения назад до t0i; Кдс –
коэффициент приведения к году ti;
2) прогнозируемую сумму затрат на развитие класса, полученную расчетом прогноза,
распределить по годам прогнозного периода, нумеруемым по порядку, начиная с первого
года после года приведения;
3) прогнозируемую величину затрат с учетом изменения продуктивности определить
как РЗрасч = РЗ1(1 + Кдс) + РЗ2(1 + Кдс)2 + ... + РЗi(1 + Кдс)i, где РЗ1, РЗ2, ..., РЗi – расчетные
затраты на развитие класса в соответствующий год прогнозного периода; i – последний год
прогнозируемого периода.
Аналогично корректируются затраты на создание конкретных видов изделий или
системы S0.
В целом данный метод позволяет исследовать значения параметров, сроки, стоимость
изделий или проектов без учета способов реализации. Полученные величины затрат и сроков
используются при оценке реализуемости заявок на создание новых изделий, реализацию
программ, долгосрочных планов и т.п.
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ТЕОРИЯ КИНЕТИЧЕСКОГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА В ОТКРЫТЫХ
ЭКОНОМИЧЕСКИХ СИСТЕМАХ
The article is devoted to the justification of the need to develop a coherent kinetic theory of entrepreneurship,
and trying to analyze its role in the development of complex non-linear socio-economic meso-systems.
Keywords: kinetic entrepreneurship, theory development, non-linearity, the meso-system.
Статья посвящена обоснованию необходимости разработки целостной теории кинетического
предпринимательства и попытке проанализировать его роль в обеспечении развития сложных нелинейных
социально-экономических мезо-систем.
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Вопросам развития открытых экономических систем и роли в этом процессе
предпринимательства посвящено много работ зарубежных и отечественных ученых, в
частности, работы Кантильона Р., Шумпетера Й., Хойсса Е., Клейнера Г.Б., Эрштейна Л.Б.,
Ляшенко В., Стрижиченко К. и др.
Однако, обзор отечественной и зарубежной литературы по теме исследования
позволяет констатировать, что многие экономисты заявляют о назревшей потребности
разработки новой научной парадигмы, создания новой методологии, для постижения сути
процессов экономики перемен, происходящих под воздействием внешних факторов [2-5, 6, 8,
10].
При этом основным условием формирования новой парадигмы выступают
глобализационные и интеграционные процессы в экономике и обществе и, в качестве
важнейшего условия, выдвигается требование целостного подхода и системного анализа,
согласно которым каждый предмет является составным компонентом общей структуры,
которая, в свою очередь, также является элементом какой-то иной структуры. Как известно,
синергетический эффект в экономических системах может быть получен за счет управления
скоростями экономических процессов – экономической кинетики, имеющей выраженную
иерархичность [6].
Все изложенное имеет особое значение применительно к Украине, экономика которой
находится в перманентном кризисе и, если провести аналогию с физикой,  в
«потенциальной яме», т.е. в состоянии с минимальной потенциальной энергией. Для выхода
из этой «ямы» необходима кинетическая энергия – энергия преобразований. Источником
такой энергии является предпринимательство, которое поддерживает изменения и движение
к успеху. На сегодня некоторыми учеными (среди которых нужно выделить С.Д. Бушуева,
Ю.Ф. Ярошенко, Н.П. Ярошенко, Л.А. Колесникову, Р.В. Кочубея, В.К. Симоненко, М.
Желены)
применяются термины «энергия перемен», «энергия общества», «энергия
преобразований»,
«энергия
предпринимательской
активности»,
«кинетическое
предпринимательство», «Интернет-бизнес» (табл. 1).
Таблица 1
Эволюция понятий предпринимательство, предпринимательская энергия,
кинетическое предпринимательство
Ученые
Й.Шумпетер [7]

Д.Бёрч [10]

С.Д. Бушуев,

Сущность научной позиции
Предпринимательская деятельность - уникальная и редко
обнаруживаемая способность продвижения на рынок инноваций
посредством рискового бизнеса. Предпринимательская деятельность
является новаторской по самому своему определению, и в силу
данного обстоятельства служит постоянным источником конкурентной
реструктуризации экономики и экономического роста.
Успех
рыночной системы вообще заключается не в эффективном достижении
статического оптимального равновесия, но в способности производить
динамические изменения в технологии и достигать динамического
роста посредством таких изменений.
Большинство новых рабочих мест создается относительно небольшой
горсткой быстрорастущих компаний - не обязательно малых, хотя
малые среди них представлены значительно шире других. Эффект,
открытый Д.Бёрчем, является существенно неравновесным явлением, в
основе которого лежит процесс креативной деструкции. Если говорить
о количественном описании данного процесса, то он может быть
формализован как задача кинетической теории. Популяция растущих
фирм представляет собой гетерогенную по ряду характеристик
совокупность однотипных единиц, индивидуальная микроскопическая
динамика которых подчиняется некоторым единым закономерностям.
Под термином «предпринимательская энергия» будем понимать
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Ученые
Ю.Ф. Ярошенко,
Н.П. Ярошенко [1, С.3]
Колесникова Л.А. [3]
Кочубей Р.В. [4, С.67]

В.К.Симоненко [5]
Милан Желены [2, С.
181]

CORBA
Facilities: Mobile Agents
System Interoperability
Fascilities Submission ,
OMG document 98-03-09.
[9]

Сущность научной позиции
активность и лидерство руководства организации по внедрению
проектов и программ развития в рамках организаций.
Основным ресурсным компонентом предпринимательства является
«энергия предпринимательской активности».
Система отношений, основанная на энергии предпринимательской
активности, распространяется не только на саму предпринимательскую
структуру, но и на ее трансакционную и контекстуальную среду. В
случае же внедрения радикальных технологических инноваций
система отношений со средой может быть расширена и до
макроуровня.
«…в механизмах достижения намеченной экономических целей
основной движущей силой является энергия общества…»
Кинетическое предпринимательство (также известное как деловая или
корпоративная кинетика) является частью парадигмы глобального
менеджмента — практических мер, необходимых, чтобы совладать с
радикально изменившимися новыми правилами новой экономики. В
кинетическом предпринимательстве все каналы доступа открыты всем
покупателям и все ресурсы предприятия доступны отдельному
покупателю.
Системы
Интернет-бизнеса
позволяют
максимально
индивидуализировать отношения между поставщиками и заказчиками,
давая возможность проводить микросегментацию рынка на мелкие
группы потребителей, выделяя их в различные виртуальные сетевые
сообщества. Эти сообщества по интересам являются превосходной
средой для рекламы фирм и их продукции, а также сбора
маркетинговой информации для последующей выработки стратегий
продвижения товаров и услуг, формирования индивидуального
подхода в представлении продукции, выработки гибкой ценовой
политики, формирования комплексных предложений товаров и услуг и
т.п.

Понятие
«кинетическое
предпринимательство»
определяется
как
самоприспосабливающееся, самовосстанавливающееся предпринимательство с сетью
мгновенного действия. Появление такого типа предпринимательской деятельности связано с
выходом на новый этап развития, обусловленный глобализацией мирового экономического
пространства, информатизацией экономики и увеличением значимости информационнокоммуникационных технологий в предпринимательской деятельности. При этом усилилась
необходимость достижения устойчивого развития локальных экономических систем
(регионов) вследствие высокого уровня их дифференциации по экономическому (в т.ч.
предпринимательскому) потенциалу, увеличения разрыва в социально-экономических
индикаторах и, как следствие, уровню предпринимательской активности.
Считается, что социально-экономические системы являются открытыми и
неравновесными, их развитие нелинейно, процессы в них необратимы, на достаточно
больших интервалах времени состояние системы оказывается непредсказуемым. В
социально-экономических системах возможны автоколебательные процессы. В силу своей
открытости они могут обмениваться с внешней средой энтропией. Если приток
отрицательной энтропии из внешней среды довольно значителен, то суммарная величина
энтропии системы может понижаться. Это означает, что классический, господствующий по
сей день подход к управлению такими системами, основанный на линейном представлении
об их функционировании, не состоятелен. В основе этих теорий лежит статическая
(равновесная) или слабо неравновесная экономика, где связь денежных и материальных
потоков линейна, а роль силы играет изменение цены. Согласно классической парадигме,
результат управляющего воздействия однозначен, предсказуем и линейно зависит от
приложенных усилий: чем больше энергии и средств вложено в мероприятие, тем больше
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полученный результат. На самом деле все сложнее. У нелинейных систем возникают особые
внутренние свойства, которых нет у подсистем как частей целого. Принцип суперпозиций
нарушается именно благодаря нелинейности. Попытка осмыслить этот круг задач показала
существенный пробел в методах анализа сложных нелинейных социально-экономических
систем и в соответствующих теоретических представлениях.
На уровне сложных нелинейных социально-экономических мезо-систем
экономическая кинетика определяется такими факторами, как: ресурсный базис,
концентрация
предприятий,
внешние
экономические
связи,
инвестиционная
привлекательность, развитие агропромышленного комплекса и предполагает формирование
бюджета мезосистемы за счет внутренней энергии предпринимательской активности.
Мезосистема таким образом приобретает возможность саморазвития.
Однако, целостной теории внутренней энергии предпринимательской активности,
иными словами - кинетического предпринимательства и его роли в обеспечении развития
сложных нелинейных социально-экономических мезо-систем не существует. Поэтому
необходимо разработать понятийно-категориальный аппарат, классификацию и концепцию
развития кинетического предпринимательства на уровне социально-экономической
мезосистемы (региона).
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Priority areas for industrial development of Ukraine have been considered in the article. Ways of improving
state regulation of organizational and resource support of machine-building complex of Ukraine have been identified.
Key words: state regulation, machine-building complex, support
У статті розглянуті пріоритетні напрями промислового розвитку України. Визначені шляхи
підвищення ефективності державного регулювання організаційно-ресурсного забезпечення машинобудівного
комплексу національного господарства.
Ключові слова: державне регулювання, машинобудівний комплекс, забезпечення

Промисловий сектор економіки України – один із основних секторів національної
економіки – займає визначальне місце у створенні ВВП, наповненні державного бюджету та
забезпеченні потреб суспільства товарами та послугами. Статистика останніх років свідчить,
що внесок промисловості України у валову додану вартість знаходився в межах 40-42 %.
Така значущість та багатовимірність підвищує рівень уваги до нього не лише інвесторів,
підприємців, а також держави як регулятора соціально-економічного розвитку [1, с. 17].
Але, треба враховувати, що найслабшим місцем національної економіки є структурна
розбалансованість промислового комплексу, його деформованість, високий рівень енерго- та
ресурсоємності виробництва.
Для України сьогодні є вкрай важливим бути не тільки стратегічним партнером для
провідних країн світу, за рахунок привабливого територіального розташування, наявності
ресурсів виробництва, аграрного потенціалу, але й мати конкурентний потенціал у провідних
галузях національного господарства, зокрема машинобудування. Ці питання потребують
опрацювання у частині нарощування у нашій державі організаційно-ресурсного потенціалу
машинобудівного комплексу, як системоутворюючої галузі промисловості.
Сьогодні в Україні розроблені основні пріоритетні напрями промислового розвитку.
Серед них:
- формування повнофункціональної структури системи управління промисловістю з
включенням до неї центральних і регіональних органів;
- структурна перебудова промислового комплексу на користь галузей, які забезпечать
збільшення випуску сучасних конкурентоспроможних видів промислової продукції, що
відповідає вимогам світових стандартів та створюють основу для формування прогресивної
структури експорту, зокрема машинобудування;
- реалізація інноваційної моделі розвитку промисловості, що вміщує поєднання
науково-технічної та виробничої сфер;
- формування повноцінного конкурентного середовища і створення рівних умов
здійснення підприємницької діяльності.
Головна мета формування промислової політики полягає у створенні сучасного,
інтегрованого у світове виробництво, здатного до саморозвитку промислового комплексу,
який відповідає аналогічним утворенням розвинутих держав світу.
На думку автора, роль законодавчих органів влади є особливо значимою для
реалізації сучасної промислової політики України. У зв’язку з цим необхідно розглянути
нормативно-правову базу щодо організаційного та ресурсного забезпечення промисловості,
зокрема машинобудівного комплексу національного господарства України.
У сучасних умовах управлінську діяльність держави необхідно спрямовувати на
макроекономічну стабілізацію національного господарства, підтримку економічного
розвитку промислового комплексу та ефективне використання виробничо-ресурсного
потенціалу промислових підприємств.
Питання, які ставляться перед Державною владою щодо державної підтримки та
державного регулювання організаційно-ресурсного забезпечення машинобудівного
комплексу національного господарства є вкрай важливими у зв’язку з тим, що сьогодні
необхідно знайти нові сучасні форми організації державного регулювання та управління
промисловими комплексами та системами, які б сприяли розвитку промисловості України.
Взагалі, державне регулювання економіки – це сукупність заходів державного впливу
на об’єкти й процеси з метою певного спрямування господарської діяльності суб’єктів
національної економіки, узгодження їхніх інтересів i дій для реалізації суспільних цілей.
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Для досягнення зазначених цілій держава повинна мати у своєму розпорядженні
засоби, які вона може використовувати для здійснення регулюючої діяльності та методи
реалізації регулювання, тобто різні чинники, через які здійснюється орієнтація
регульованого об’єкта. Крім того, держава повинна мати в своєму розпорядженні апарат
регулювання, тобто систему певних суб’єктів, що входять до структури державної влади і
виконують функції регулювання.
Галузі машинобудівного комплексу випускають найрізноманітнішу продукцію, без
якої зараз не може обійтися практично жодна галузь господарського комплексу. Вони
забезпечують їх технічну, комплексну механізацію і автоматизацію. Тому рівень розвитку
машинобудівного комплексу значною мірою визначає економічний й промисловий розвиток
країни в цілому [2, с.14].
Розглядаючи машинобудівний комплекс національного господарства, як об’єкт
державного регулювання треба зосередити увагу на існуючих проблемах, які є сьогодні:
недосконалі економічні відносини, недосконала нормативно-правова база щодо управління
організаційним та ресурсним забезпеченням підприємств, умови конкуренції серед
підприємств
машинобудівного
комплексу,
існуюча
обмеженість
розвитку
зовнішньоекономічних зв’язків та багато інших.
Суб’єктами державного регулювання організаційно-ресурсного забезпечення
машинобудівного комплексу України є державні органи управління, які є носіями та
виконавцями державних інтересів у розвитку машинобудівного комплексу національного
господарства України.
До цілій державного регулювання організаційно-ресурсного забезпечення
машинобудівного комплексу України можна віднести:
1. Стимулювання розвитку підприємств машинобудівного комплексу.
2. Підтримка здорової конкуренції.
3. Підтримка збалансованості виробництва у галузі.
4. Підтримка та стимулювання розвитку власних та імпорту інноваційних технологій.
5. Стимулювання росту кваліфікованих робітників у галузі.
Що стосується методів державного регулювання організаційно-ресурсного
забезпечення машинобудівного комплексу національного господарства, то їх можна
згрупувати таким чином: адміністративні; економічні; законодавчі; інформаційно-орієнтацій.
До основних адміністративних методів відносяться: контроль над ціноутворенням на
продукції галузі, контроль над кредитуванням підприємств машинобудівного комплексу;
контроль над заключенням контрактів між державою та підприємствами; контроль
міжнародних зв’язків.
До економічних методів слід віднести: вплив на попит та пропозицію машинобудівної
продукції на внутрішньому та зовнішньому ринках; вплив на формування всіх видів ресурсів
виробництва; вплив на оподаткування підприємств машинобудівного комплексу; митне
регулювання; регулювання тарифів на електроенергію.
Законодавчі методи державного регулювання організаційно-ресурсного забезпечення
машинобудівного комплексу національного господарства повинні забезпечувати правові
основи суб’єктів господарської діяльності (машинобудівних підприємств) до складу яких
входить: захист прав власності суб’єктів господарської діяльності; антимонопольне
законодавство; законодавство у сфері торгової політики; сертифікація продукції;
ліцензування товарів та видів виробництва; організація державного нагляду та контролю за
якістю машинобудівної продукції.
Інформаційно-орієнтаційні методи – це методи, які орієнтовані на забезпечення
промислових підприємств комерційною інформацією, що дає їм змогу вибирати оптимальні
шляхи реалізації поточних і перспективних завдань.
Державне регулювання організаційно-ресурсного забезпечення машинобудівного
комплексу України здійснюється за умови наявності у державі відповідних ресурсів. До їх
складу входить: частка державної власності у промисловості, зокрема у машинобудуванні;
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державні фінанси; законодавче право; збір та переробка відповідної господарсько-фінансової
інформації.
Досягнення цілій державного регулювання організаційно-ресурсного забезпечення
машинобудівного комплексу національного господарства України здійснюється за рахунок
втручання держави у питання, пов’язані із усуненням диспропорцій та суперечливостей між
учасниками ринку галузі та забезпеченням їх стійкого розвитку.
За підрахунками, чинне законодавство, що стосується організаційно-ресурсного
забезпечення, налічує багато основних законодавчих документів. В основному в них мова
йде про права та обов’язки суб’єктів господарської діяльності, про сприяння реалізації
державної політики на пріоритетних напрямах розвитку держави, окремих галузей
економіки, про впровадження
моделі сталого економічного зростання вітчизняних
підприємств шляхом удосконалення структури їх основного капіталу та інтенсивного
інвестування високотехнологічного виробництва та багато інших.
Але не має чіткого, прописаного законом механізму державного регулювання
організаційного та ресурсного забезпечення промислового комплексу національного
господарства України.
Шляхами вирішення проблем може стати: вдосконалення нормативно-правової бази
для забезпечення розвитку промислового комплексу національного господарства України;
необхідність системного і послідовного впровадження функціональних принципів
державного управління організаційно-ресурсним забезпеченням промислових підприємств та
комплексів; органічне включення всіх окремих елементів передбачуваного механізму в
єдину систему.
Коли мова йде про машинобудування, стає очевидним, що для управління
організаційно-ресурсним забезпеченням підприємств машинобудування необхідно
розробити концепцію управління, яка повинна складатися з: передумов, стратегії, основ,
мети, напрямів, методів та механізмів.
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В статье осуществлен сравнительный анализ методик оценки инновационной активности
экономических систем различного уровня посредством выделения в них кадровой, технико-технологической,
финансовой и других составляющих.
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Оценка
относительной

инновационной
характеристики

активности предприятия (отрасли, региона) как
инновационной деятельности предлагается многими
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исследователями. При этом, инновационный потенциал может быть выражен как через
совокупность показателей, отражающих ресурсные возможности предприятия (отрасли,
региона), так и - показателей, отражающих результаты инновационной деятельности.
Инновационная активность, находящаяся в зависимости от уровня инновационного
потенциала, часто оценивается через показатели результативности инновационной
деятельности (результативной компоненты инновационного потенциала).
В результате работы над проблемой прогнозирования изменений инновационного
потенциала региона Даниловой Т.Н. и Грищенко В.А. [3, С.139] созданы матричные модели
прогнозирования объемов инновационного потенциала в отраслях экономики региона на
основе получения нормативных соотношений, требуемых для управления развитием
потенциала региона.
Многих авторов объединяет разработка тех или иных методик, конечной целью
которых является ранжирования большого числа регионов по рейтингу уровня
конкурентоспособности и по темпам изменения рейтинга конкурентоспособности. Среди них
можно отметить Т.В. Погодину [7, c.37], В.Н. Кабанова и Н.Г. Стерхову [6, c.73], В.В.
Акбердину [1, c.47] и др. На основе интегрального коэффициента инновационной активности
бизнеса, в работе Кабанова В.Н. и Стерховой Н.Г. ранжируются регионы по темпам
изменения рейтинга конкурентоспособности.
Используя метод главных компонент, относящийся к статистическому факторному
анализу, Амосенок Э.П. и Бажанов В.А [2, c.139] оценивают ИП региона с выделением в нем
двух компонент: инновационно-креативной, отражающей уровень научного и финансового
потенциалов, и промышленно-инновационной, отражающей уровень производственных
возможностей. Близкий по замыслу к данной методике способ анализа инновационной
активности региона предлагает Штерцер Т.А. [8, c.70], заключающийся в построении рядя
регрессионных уравнений, описывающих зависимость между числом поданных заявок на
изобретения и выделенными основными факторами инновационной активности (объемы
финансирования, расширение спроса, величина человеческого капитала высокого качества и
др.).
Сравнительный анализ методик, используемых для оценки инновационной
активности различных экономических систем [4, c.69], показывает, что в них используются
как показатели инновационного потенциала, так и показатели результативности
(эффективности) инновационной деятельности, либо только показатели результативности
инновационной деятельности этих систем (табл.1). В методиках, не включенных в таблицу
(Данилова Т.Н. и Грищенко В.А. [3], Задумкина К.А. и Кондакова И.А. [5] и др.), отражаются
наименования блоков этих показателей, без определения их состава, либо расчеты основаны
на двух-трех относительных показателях.
Таблица 1
Анализ состава показателей оценки инновационной активности экономических систем
Состав показателей (инновационного потенциала,
инновационной деятельности)
Кадровая составляющая: отличительные характеристики
Доля работников, занимающихся инновационными
Сухорукова О.А., Кузьбожев Э.Н.
разработками в общей численности работников предприятий,
%;
Доля персонала, задействованного в проектах;
Доля научно-технических работников в общей численности
Заикин Н.А.
персонала, задействованного в инновационных проектах
предприятия;
Технико-технологическая составляющая
Степень износа основных фондов обрабатывающих
производств, %;
Сергеев В.А., Скобеева В.В.
Удельный вес стоимости машин и оборудования в общем
объеме основных средств отрасли «Наука и научное
обслуживание», в %
Акбердина В.В.
отличий нет

Москвина О.С.

Авторы
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Заикин Н.А.
Алексеев С.Г.
Бухонова С.М.,
Дорошенко Ю.А.
Сергеев В.А.,
Скобеева В.В.
Акбердина В.В.
Сухорукова О.А., Кузьбожев Э.Н.
Крюкова Т.М.
Бухонова С.М.,
Дорошенко Ю.А.

Сухорукова О.А., Кузьбожев Э.Н.

Алексеев С.Г.
Амосенок Э.П.,
Божанов В.А.

Коэффициент модернизации оборудования;
Коэффициент прогрессивности оборудования;
Количество инновационных мероприятия по повышению
эффективности производства;
Фондовооруженность труда
Доля стоимости основных фондов, эксплуатируемых в
инновационной деятельности, в средней стоимости основных
фондов организации;
Финансовая составляющая
Внутренние текущие затраты на фундаментальные
исследования, в % к общей сумме внутренних текущих затрат
на исследования и разработки;
Объем затрат на технологические инновации на душу
населения, руб./чел.;
Темп роста затрат на технологические инновации, %;
Соотношение суммы за грант на НИР к сумме затрат на ОКР;
Затраты на технологические, маркетинговые и
организационные инновации;
Затраты на инновации в расчете на одного работающего на
предприятии;
Научная составляющая
Соотношение НИОКР, ориентированных на кратко-, средне- и
долгосрочные результаты;
Соотношение продуктовых и технологических НИОКРК;
Доля затрат на фундаментальные НИР в общей сумме затрат на
НИОКР;
Отношение численности докторов, кандидатов, аспирантов,
докторантов к численности занятых в экономике;
Выпуск из аспирантуры и докторантуры с защитой
диссертации;
Число организаций, ведущих подготовку аспирантов и
докторантов и др.;

Показатели информационно-коммуникационного потенциала (ИКТ)

Киселев В.Н.

Алексеев
С.Г.

Доля организаций, использовавших Интернет, в общем числе организаций, использовавших
ИКТ;
Отношение затрат на ИКТ в ВРП;
Число персональных компьютеров на 100 работников и др.
Результативная компонента инновационного потенциала
(или показатели инновационной активности)
Инновационность ВРП;
Обеспеченность собственными передовыми технологиями;
Акбердина В.В.
Динамика использования новых технологий;
Инновационная фондоотдача и др.
Заикин Н.А.
Результативность освоения новшеств;
Удельный вес предприятий, имеющих научноСухорукова О.А., Кузьбожев Э.Н.
исследовательские подразделения;
Удельный вес предприятий, имеющих готовые инновации;
Доля малых предприятий обрабатывающих производств в
Киселев В.Н.
общем числе предприятий;
Инновационная инфраструктура и инновационный климат
Доля организаций материальной инновационной инфраструктуры от общего количества организаций
Доля организаций поддерживающей инфраструктуры (финансы, консалтинг) от общего числа
организаций;
Удельный вес инвестиций, поступивших на территории региона за отчетный период (в % от ВРП);
Доля инновационных проектов, реализуемых на территории региона, от общего количества
инвестиционных проектов;
Результативность инновационной деятельности
Доля отгруженной инновационной продукции и услуг инновационного характера за пределы РФ в
общем объеме экспорта продукции и услуг;
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Сравнительный анализ методик показывает, что для оценки инновационного
потенциала, инновационной активности используются различные характеристики, при этом
они чаще отождествляются, т.е. не разграничиваются показатели инновационной активности
и инновационного потенциала. Практически все они основаны на определении рейтингов,
сравнении уровня развития одной территории с другой.
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MECHANISM OF FORMATION OF EFFECTIVE SYSTEM OF STATE
REGULATION OF INVESTMENT PROCESS
There was developed in the article a structural and functional model of the effective system of state regulation
of investment process; there was considered the group of factors influencing on the efficiency of state regulation of
investment process. There were defined the functions of an effective state regulation of investment process; there were
analyzed the tools of state influence on investment process based on appropriate functions. There were given the
suggestions to improve the normative-legal base in Ukraine, regulating the investment process.
Keywords: state regulation, investment process, investment market, innovation project, innovation and
investment activity

At the modern stage of innovative transformations of economic processes passing in
conditions of the investment activity of business entities, the intensification of globalization in the
world economy as a part of the development of the system of international relations requires the
formation of a new approach to state regulation, including the investment process. As for the
position of N. Yefimenkova [1, p. 49] the questions of forming the effective system of state
regulation of investment process in Ukraine is a priority to deepen economic relationships with
developed countries of the world. The successful implementation of the model of corresponding
system calls for the effective performance of the functions of each subject of investment process
according to market principles of management in terms of compliance with applicable laws. The
self-regulation of their activities, as N. Yefimenkova [1, p. 52] noted, should be limited and takes
place only being implemented by subjects of interest in the legal field with the fulfillment of
obligations to the state legally.
So, sharing the vision of O.M. Pidhomnyi [2, pp. 141-142, 144], the model of
implementation of the effective state regulation of investment process in the structural and
functional approach can be summarized as follows (Fig. 1).
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Fig. 1. Structural and functional model of the effective system of state regulation of
investment process *
* Compiled by the author according to source [2, pp. 141-142, 144]

As noted by A. Damodaran [3], F.J. Fabozzi [4] and D.H. Hsu [5], on the efficiency of state
regulation of investment process influence various factors, which can be divided into three groups,
namely: financial, institutional and regulatory.
To financial factors the authors consider the factors that cause episodic deficits in financial
resources and deep imbalances leading to structural crises of the economy due to inefficient use of
the result of market mobilization of financial resources, the overcoming of which requires a radical
restructuring of the system of tools (countering the inflation by exchange rate fluctuations, rational
depreciation policy performance, on which depends the fixed assets turnover period duration).
Institutional factors include: the number of financial institutions, particularly banks
(including banks with foreign capital) with a high service rating; the number of innovation-active
enterprises; the number of created innovative conglomerates – technological parks, technopolises,
business-incubators.
Regulatory factors contain: the unit rules of corporate income tax; the level of observance of
the investment security criteria by the subjects of investment process; the level of state compliance
with the budget deficit standard.
So, to prevent negative consequences from financial factors influencing the investment
process the state should develop planned and predictive indicators of the financial sector
development.
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These indicators should include, firstly, the effective public debt management, which is the
basis of determining the volumes and terms of financial investment involvement by the state tools
at: the preparation for the state debt obligations issue and their distribution, preparation for the
conduct of maintenance and repayment operations and also development of programs aimed at
reducing the burden and increasing the state solvency [6].
Secondly, it is necessary to arrange a formal information about the prices, in particular:
contract prices reflecting the actual level of prices for goods of a certain quality subject to the
conditions of delivery and payment; exchange uses with opening the quality, volume and delivery
terms, payment currency and changes in financial market conditions; reference prices posted by
sellers of commodities and their associations; indexes reflecting the dynamics of prices for
individual products (product groups) and allowing to identify the main trends in their movement in
terms of inflation fluctuations; price lists and tags as indicators of prices for finished goods and/or
services; offer prices for the proposal of relevant goods, performance of works and/or services [7,
pp. 237-238].
Thirdly, the clarity of forecasting the situation in the investment market depends on the
effectiveness of the implementation of open market operations, including the purchase/sale of
securities as a tool of influence on the resource base of commercial banks and regulation of
monetary circulation [8]. For example, the activation of the purchase of securities should be applied
by the National Bank in the economic downturn to raise funds in the country's economy, while at
the excessive economic boom the National Bank should increase the sale of securities that will
lower funds in the country's economy and prevent hyperinflation.
Thus, the state carries out an administrative interference in the activities of the institutions,
in particular banks, on the basis of a systematic study of the status and trends in the investment
environment with the purpose to identify the causes of crisis situations, which may result in a lossmaking enterprises, carrying out the innovation and investment activity, and/or financial institutions
(banks) providing investment loans. This intervention should form the conditions of an effective
activity in the real sector of economy on the basis of an ecological security and intensification of
renovation processes. It provides the financial assistance to private enterprises for implementation
of investment projects having an innovative character in terms of the lack of own funds.
First of all the prevention of the emergence of crisis situations of institutional origin is
needed to resolve the relationships between the state authorities, financial institutions and private
enterprises. It in turn requires a clear formation of terms of reference for infrastructure development
and creation of conditions to ensure the compliance with the level of investment security by
business entities.
Those would include, firstly, the management of state corporate rights, stimulating the
growth of the revenues of the state budget and privatization, stepping up public assets in the
relevant fields and using them to attract private investment in the real sector of the national
economy, investment in financial instruments of business entities of different ownership forms and
creation of favorable conditions for their functioning. As Y.M. Umantsiv [8] emphasized it is also
necessary to develop a balanced system of the use of state share in the charter capital of business
entities without changing their form of ownership in the framework of a qualitatively new
privatization policy of the government. The state's participation in the implementation of joint
investment projects can greatly simplify regulatory procedures for obtaining licenses, permits and
conclusions of supervisory bodies.
Secondly, the regulation of the private sector and public authorities in this field requires the
creation of a rational system of reporting and monitoring, using modern technologies of gathering
and processing the special information. So, C.S. McWatters [9, p. 593] noted that qualitative
processing of information concerning cash flows from investing activities will contribute to the
prevention of the use of funds obtained by unlawful means, effective management of the investment
risk by combining the joint efforts of the public and private sectors and makes it possible for the
state to establish an adequate amount of accrued depreciation for upgrade of fixed assets. It raises
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the status of innovation projects and therefore creates a positive image of enterprises, promotes the
penetration of capital in high-tech industries.
Thirdly, the need for objectivity of the evaluation of single financial investment projects
determines the organization of special guarantee funds, i.e. institutions that provide guarantees to
creditor banks for lending to business entities with participation of the state, local governments and
banks engaged in lending to the private sector.
As for the foreign experience the guarantee funds provide a loan repayment, usually from 50
to 80 percents of its amount when the funds of the guarantee capital as a source of obligations of the
guarantee funds, formed in most cases at the expense of the state budget, are borne entirely by
accrued interest and payment for the provision of guarantees. By the definition of S.V.
Naumenkova [10] the advantage of activities of the guarantee funds is to focus on a certain circle
of business entities that meet the criteria of founders of the guarantee funds, namely: for the legal
form – individuals, cooperatives, non-profit organizations; for the number of employees; for the use
of financial resources – construction, reconstruction, production, financial instruments, participation
in the business of foreign capital, industry affiliation, predicted social and environmental benefits
from the project, financed with the participation of the guarantee fund. Furthermore, the mechanism
of direct interaction of business entities with creditor banks is successfully operates in accordance
with cooperation agreements when the opportunities for entities to obtain loans for innovation
projects are increased on the basis of state guarantees, the size of which in agreement with the bank
may significantly exceed the size of the guarantee capital.
At the same time, the innovation infrastructure development includes the issues of training
of specialists of enterprises engaged in innovation activities, which encourages educational
institutions to create training programs, retraining, first education of employees to ensure high
quality management in these enterprises. It is necessary to agree with V.M. Fedosov [11] on
recommendations to public authorities to carry out continuous detailed analysis of the situation in
the investment market, which will highlight the most important industries in need of public support,
and also anticipate a budget deficit level in relation to the direction of budgetary funds in certain
industries. It should be reflected in an adequate plan and forecast indicators of the increase in
expenditure on education, mobilization of funds of enterprises and organizations for this purpose,
remuneration of scientific and pedagogical workers of higher educational institutions at the average
European level and incentive of the personnel of innovation-active enterprises to learn.
In turn, the level of performance of the tasks that need to be imposed on the educational
institutions is associated with the effectiveness of the research and development conducting in
scientific institutions and university centers, the human resources staff of which are provided by
postgraduate studies, promotion of consolidation them in the scientific field due to the state policy
of the development of fundamental and applied science. The implementation of coordination of
scientific researches by public authorities, including the problems of the investment environment of
enterprises, as noted by N. Baldych [12, p. 109], will require a high level of awareness of business
entities as a basis for optimal decision making.
The tools of coordination of research activity by the state were considered in many scientific
works. For example, the monitoring of application of the scientific model called “Economic man”,
proposed by N. Baldych [12, p. 109], provides an economic analysis based on multivariate studies
of business entities behavior under uncertainty. In this approach, the scientific institutions should
broaden the methodological tools of investigation of economic phenomena and processes and
provide investors with objective information about the real financial circumstances and behavior of
the recipients of investments in the investment market, and build a public understanding about the
intention of the investor for the implementation of the specific investment project. N. Baldych [12,
pp. 110, 112] also noticed that in this model the state should pursue coordination activities to
prevent the deployment of speculative operations and imbalances in the value of financial and real
assets, on the basis of which the first ones were issued. It requires the efforts of the state to
encourage researchers of the financial market to use a systemic approach when phenomena and
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processes, their essential relations and contradictions are considered in interaction with all the
subjects of the real sector of economy.
The cooperation between the state, financial and real sectors of economy and scientific
institutions will contribute to the creation of new innovative institutions. Evaluating the success by
the creation of new jobs, increase of tax revenues and therefore state revenues, the state should be
targeted to support investment projects of innovation orientation, moderate the adjustment of
inflation, and so the real value of cash flows from investments, exchange rate and level of
promotion of foreign direct investments. It is clear that the state can apply these tools only under the
conditions of modernization of the normative-legal base regulating innovation and investment
activities, with the establishment of appropriate incentive rules. For example, current legislation
should primarily relate to tax tools to regulate the situation in investment market, setting different
tax rates for all the subjects of investment process, in particular: financial institutions – the tax on
profit derived from credit services, investors – from carrying out investment activities; enterprisesrecipients – from the implementation of innovative activities on the basis of investment of
investor’s funds.
Simultaneously the state should determine the thresholds of investment security, compliance
or non-compliance of which would clearly analyze the real financial condition of business entities.
So, in case of compliance of investment security standards the tax rates remain stable. Exceeding
the investment security standards suggests that business entities have sufficient funds to invest in
innovative projects. In this case, the state has the grounds for a moderate increase of the income tax
rate. If the actual data on the level of investment security do not reach the established standards, it
means that business entities have insufficient funds to perform the investment activities. So the state
should respond to the situation by reducing the income tax rate to intensify the innovation and
investment activity by stimulating the activities of each group of subjects of investment process
separately, namely: investors (including foreign) – for investment; financial institution – for
granting the investment loans, recipients of investments – for implementation of innovative
projects. A flexible tax policy is a significant factor for the state to pursue the enhanced revenue to
the state budget and implement the intent of the state support of investment projects with innovative
character.
Thus, in Ukraine, the preparation of investment project in the proper territory (district, city,
region), observance of investment security standards by all the subjects of investment process
require a control by the state and local authorities. The modern principles of coordination of the
activities of these bodies require the development of new normative-legal base and/or amending the
existing (resolutions, orders of the Cabinet of Ministers of Ukraine; decrees, orders of the President
of Ukraine and so on), and also the adoption of new legislative acts and/or amendments to existing
(Laws of Ukraine), under which the investment process is regulated at the local level.
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ТРАНСПОРТНИХ ПОСЛУГ
Feasibility of the national export development services grounded in the article. Prospects of development of
Ukrainian export of transport services are analyzed. The main strategic tools of development of transport services
export potential are described.
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Обґрунтовано доцільність та розглянуто перспективи розвитку національного експорту
транспортних послуг. Досліджено основні стратегічні інструменти розвитку потенціалу українського
експорту транспортних послуг.
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Розвиток експортного потенціалу країни сприяє її економічному зростанню внаслідок
вирішення завдань, якими є вирівнювання структури платіжного балансу, забезпечення
стабільності національної валюти, посилення позицій у міжнародному поділі праці,
збереження політичної і економічної незалежності країни тощо. Приблизно 1/5 доходів
розвинених країн і 1/3 доходів країн, що розвиваються, безпосередньо залежать від експорту.
Стан та перспективи розвитку транспортної інфраструктури формують базу
експортного потенціалу національної економіки в цілому та «нетрадиційного» експорту,
яким є експорт транспортних послуг. Сучасні процеси інтернаціоналізації та глобалізації, що
відбуваються в світі, обумовлюють суттєве зростання обсягів міжнародної торгівлі
послугами, що є самостійним предметом торгівлі між країнами. Більшість країн світу
активізують процес надання експортних послуг, суттєво поповнюючи за рахунок
надходжень від такого виду експорту дохідну частину державного бюджету [1]. Україна не є
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виключенням. Український експорт послуг протягом останніх років забезпечує надходження
валюти в значно більших обсягах, ніж експорт товарів.
На користь розвитку експорту послуг, а не товарів говорить теорія «ресурсного
прокляття» або голландської хвороби. Теорія передбачає, що постійний експорт ресурсів
призводить до виснаження запасів в провідному секторі, а підвищення обмінного курсу
викликає зниження рівня ефективності експорту інших товарів. Тобто спостерігається
негативний вплив експорту товарів на показники національного виробництва країни [2].
Аналіз структури зовнішньої торгівлі України у 2015 р. показав, що найбільші обсяги
експорту послуг України припадали на Російську Федерацію (31,6 %), Швейцарію (7,8 %),
США (6,8 %), Великобританію (5,6 %), Німеччину (4,7 %), Туркменістан (2,7 %), Кіпр
(2,6 %) і Об'єднані Арабські Емірати (2,1 %). У структурі експорту найбільші обсяги
припадали на транспортні послуги - 54,8 % від загального обсягу експорту послуг, у сфері
телекомунікації, комп'ютерні та інформаційні - 15,9 %, по переробці матеріальних ресурсів 11,1 % і ділові - 8,2 %. [3].
Експорт транспортних послуг забезпечив Україні 90 % позитивного сальдо торгівлі в
сфері послуг (1,9 млрд. дол. США), з них 40 % пов'язано з транспортуванням російського
газу і нафти в Європу трубопровідним транспортом. Позитивне сальдо також спостерігається
і з інших видів транспорту. Морський і річковий транспорт наростили позитивне сальдо у
порівнянні з попередніми роками.
Досвід зарубіжних країн показує, що експорт транспортних послуг є однією з
найважливіших експортоорієнтованих сфер національних економік. Наприклад, Ліберія,
Панама, Мальта, Кіпр, Гібралтар, Багамські острови отримують значні доходи за рахунок
продажу переважних прав, пов'язаних з реєстрацією морських суден під «зручними»
прапорами. Країни Балтії, Центральної та Східної Європи, серед яких слід виділити Польщу,
Словаччину, Угорщину, Литву, формують від 20 % до 35 % свого ВВП за рахунок доходів
від вантажного залізничного транзиту. Білорусь і Казахстан отримують значні доходи від
міжнародної перевізної діяльності на залізничному транспорті. Росія за рахунок транзиту на
повітряних транссибірських маршрутах отримує щорічно понад 300 млн. дол. США [1].
Інфраструктурний потенціал транспорту відіграє роль ланцюжка, який пов’язує
складові експортного потенціалу країни, питання розвитку якого розглянуто в працях
Б.В. Буркинського, В.Л. Диканя, В.М. Загорулька, Ю.М. Цветова, В.Г. Шинкаренка та інших.
Транспортні підприємства забезпечують прямі та зворотні зв’язки між національними та
іноземними учасниками процесів виробництва і реалізації експортоорієнтованих товарів. У
морських державах серед експортоорієнтованих транспортних підприємств особливу роль
відіграють підприємства морського транспорту, яку досліджено в роботах О.М. Котлубая,
М.Т. Примачова,
В.І. Чекаловця,
В.В. Жихарєвої,
О.М. Кібік,
В.О. Котлубая,
Ю.В. Хаймінової, Д. Томсона, М. Стопфорда. Нині потужності транспортних підприємств
України, зокрема судноплавних компаній та підприємств портової діяльності, не можуть на
відповідному якісному та кількісному рівнях використовувати свій експортний потенціал.
Передусім, має бути розроблена сучасна національна експортна стратегія відповідно до
глобалізаційних та інтеграційних процесів з врахуванням перспектив покращення позицій
України в світогосподарській системі. Стратегія повинна базуватися на використанні форм і
механізмів співпраці, які дозволяють оптимізувати використання потенціалу взаємозв'язків
України з економічно розвинутими країнами світу. Основна умова розробки стратегії це її
обов’язкова орієнтація на результат. Стратегія повинна враховувати світові тенденції у
сферах трансферу технологій, залучення інвестицій, маркетингової діяльності тощо та
можливості і ступінь участі у них національних суб’єктів [4].
Особливе місце в стратегії має бути приділено питанню розвитку транзитного
потенціалу України.
Внаслідок скорочення транзитних перевезень протягом останніх років виникла
нагальна потреба пошуку альтернативних варіантів відновлення транзитного потенціалу. За
оцінками фахівців, такими альтернативами є транзит руди та вугілля з ПАР, США, Бразилії
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та Австралії для підприємств Центральної та Східної Європи через порти Чорного моря в
напрямку західних прикордонних територій; білоруських вантажів, транзитні перевезення по
річці Дунай, транзит іранської і азербайджанської нафти і нафтопродуктів трубопроводом і
варіантом «море-берег-море», транзит зерна до Молдови та Казахстану. Багато дискусій
викликає залучення Україні до участі в реалізації проекту «Новий шовковий шлях» [5].
Участь України у проекті «Новий шовковий шлях» має ряд переваг, якими є завантаження
контейнерів українськими вантажами, збільшення експорту до Азербайджану та Казахстану,
будівництво нових залізничних шляхів тощо. Для успішної роботи створеного маршруту слід
вирішити питання зниження вартості перевезення контейнерів, забезпечення регулярності
відправок та дотримання строків доставки, підвищення рівня конкурентоспроможності
суднозаходів в порти України, розвитку транспортної інфраструктури, дефіциту поромів на
напряму Грузії тощо. Зростання обсягів транзитних перевезень залежить від розвитку
логістичного забезпечення.
Розвиток транзитної складової експортного потенціалу сприятиме підвищенню рівня
конкурентоспроможності країни на світовому ринку. Забезпечення розвитку транзитного
потенціалу є передумовою розвитку діяльності вітчизняних перевізників та компаній, які
забезпечують перевезення.
У стратегії мають бути чітко окреслені мета та завдання розвитку експортного
потенціалу транспортної інфраструктури, які мають відповідати таким вимогам:
відповідність сучасними економіко-політичним тенденціям, конкретність, вимірюваність,
досяжність, релевантність, обмеженість за часом реалізації [4].
Вже багато років є необхідність відродження флоту України. Однак, практичних
кроків в цьому напрямку так і не було зроблено. Вважаємо, що для стимулювання розвитку
вітчизняного флоту необхідно передбачити надання вітчизняному судновласнику пільг,
пов'язаних з побудовою суден, розробку ефективної системи довгострокового кредитування
побудови суден для українських судновласників, привабливої для міжнародних фінансових
інститутів, створення системи використання лізингових фондів, у тому числі за участю
державних коштів, впровадження пільгового оподаткування вітчизняних суднобудівельних
заводів при виконанні ними замовлень українських судновласників, надання гарантованих
дотацій з місцевих бюджетів на забезпечення морських і річкових пасажирським перевезень,
створення Міжнародного реєстру суден України, створення належних, стимулюючих
економічних умов для перевезення як українських, так і транзитних вантажів внутрішніми
водними шляхами тощо [4].
Сьогодні портові підприємства України знаходяться на етапі докорінного
реформування. Спостерігається зменшення обсягів вантажопотоків, які обслуговують
портові підприємства, внаслідок впливу чинників, що мають переважно зовнішній характер.
Відповідно зменшуються суми доходів багатьох підприємств, що обмежує можливості
фінансування поточної діяльності та проектів адаптації техніко-технологічного рівня їх
матеріальної бази до сучасних вимог експортної діяльності. Держава створює додаткові
фінансові проблеми функціонування державних підприємств транспорту, зокрема морських
портів, що штучно знижують рівень їх конкурентоспроможності. Такі підприємства повинні
відраховувати значну частину свого чистого прибутку до державного бюджету. Зазначене
передбачає використання ефективних інструментів виробничо-технологічної, інноваційної,
маркетингової, фінансової, інвестиційної, кадрової політик держави та суб’єктів
господарювання, приймаючи до уваги необхідність формування нових структур управління
портовою діяльністю на мікро- , мезо- та макрорівнях.
Виходячи зі статусу України як морської держави та досвіду інших країн, одним із
пріоритетних напрямків розвитку українського експорту має стати саме розвиток експорту
транспортних послуг, що має бути закріплено у положеннях національної експортної
стратегії. Обов’язковою умовою ефективної реалізації зазначеної стратегії є активна
співпраця органів державної влади, представників експертного середовища, представників
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експортоорієнтованих бізнес-структур транспортної галузі та їх об’єднань, інших суб'єктів,
які зацікавлені у розвитку експортної діяльності.
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В статье рассмотрены некоторые прикладные аспекты процесса образования резервов в
многосвязных экономико-экологических системах. Приведены фазы жизненного цикла многосвязных
экономико-экологических систем, перечислены факторы образования, показаны факторы использования
резервов
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В настоящее время в кризисных условиях, затронувших все сферы деятельности
общества, важным фактором обеспечения безопасного существования всего мирового
сообщества становится изучение и анализ экологических показателей, входящих в
комплексную систему факторов, характеризующих сбалансированное устойчивое положение
многосвязной экономико-экологической системы (МЭЭС).
Вопросы образования резервов в многосвязных экономико-экологических системах в
настоящее время приобретают большое значение. Многосвязные экономико-экологические
системы характеризуются наличием множества разнообразных параметров, объединенных
по традиционным системным правилам [1].
Принципы, положенные в основу построения МЭЭС, непосредственно обусловлены
такими факторами как уровень развития экономики, рассматриваемого образования (страны,
региона, предприятия) и экологическими особенностями, связанными с территориальным
размещением данного образования [2].
В зависимости от характера взаимодействия между экономической и экологической
составляющей можно выделить три уровня развития МЭЭС: высокий, средний и низкий.
Высокий уровень развития МЭЭС характеризуется стабильными показателями развития
экономики, ростом ВВП, устойчивыми экологическими связями. Средний уровень имеет
43

усредненные показатели, варьирующиеся между высоким и низким уровнем развития.
Низкий уровень развития характеризуется слабыми неустойчивыми связями между
компонентами МЭЭС, нестабильной экономикой, постепенно деградирующей экологией.
Высокий уровень развития МЭЭС характеризуется большим запасом прочности по всем
параметрам и имеет достаточный резерв для полноценного функционирования с учетом
региональных особенностей. В нашу задачу входит определение таких условий, которые
позволили бы поддерживать резерв в МЭЭС на определенном высоком уровне, для
обеспечения безопасного существования всей системы в целом и отдельных ее частей в
частности. Вопросы управления сложными динамическими процессами в природоохранной
деятельности обуславливают развитие комплексной системы управления и контроля
многосвязной экономико-экологической системой, в том числе и процессами образования
резервов.
Возникновение резервов в многосвязных экономико-экологических системах
неразрывно связано с жизненным циклом МЭЭС. По традиционной технологии жизненный
цикл МЭЭС проходит по трем фазам:
1) начальная фаза включает в себя возникновение многокомпонентной многосвязной
экономико-экологической системы, происходит становление системы, образование
множества основных и дополнительных связей, образуются новые объекты, устанавливаются
релевантные отношения и правила совместного функционирования;
2) центральная фаза включает в себя традиционное использование и полноценное
функционирование МЭЭС во всем многообразии ее сложно связанных компонентов;
3) заключительная фаза предполагает окончательное прекращение деятельности
МЭЭС или постепенную ее замену вновь созданной системой в соответствие с
изменившимися внешними условиями.
Концепция жизненного цикла образования резерва в МЭЭС состоит во влиянии ряда
факторов на динамические процессы в природоохранной деятельности, что в свою очередь,
сказывается определенным образом на устойчивости результатов в области охраны
окружающей природной среды. Среди множества параметров, характеризующих МЭЭС,
выделяют: экономические, экологические, финансовые, кадровые и т.п. В соответствие с
данными параметрами для многосвязной экономико-экологической системы будем
рассматривать экономические резервы, экологические резервы, финансовые резервы,
кадровые резервы.
Финансовые резервы в многосвязной экономико-экологической системе будут
образовываться за счет разницы между фактически достигнутыми результатами и
максимальными показателями для данной области; их возникновение обусловлено наличием
денежных средств для компенсации временно возникших финансовых затруднений и
осуществления оптимальных условий для функционирования всей системы в целом, а также
ее отдельных компонентов в частности. Финансовые резервы выступают своего рода
страховкой на случай возникновения непредвиденных обстоятельств с целью обеспечения
бесперебойного функционирования природоохранной деятельности. В случае возникновения
сбоя в природоохранной сфере будет весьма уместным сократить время реакции на
возникшие неполадки с тем, чтобы дальнейшее развитие неблагоприятной ситуации не
усугублялось еще большими финансовыми тратами. Сокращая время реакции системы на
непредвиденные события, можно значительно уменьшить финансовые потери. Данный
финансовый резерв расходуется только на те цели, для которых он предназначался. В случае,
не наступления такого события, резерв расходуется на накопления, тем самым повышая
финансовую устойчивость многосвязной экономико-экологической системы.
Особое значение в настоящих условиях приобретают кадровые резервы. Наличие
высокопрофессионального персонала гарантирует особые условия роста благосостояния всей
многокомпонентной системы и экологическую безопасность в зонах неизбежной
техногенной нагрузки. В данном аспекте экологическую обстановку в особо проблемных
зонах будем рассматривать как многосвязный объект управления с использованием
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специфического инструментария, который основывается на методах теории автоматического
регулирования и управления.
Принципы формирования кадрового резерва основаны на актуальности, соответствии
и перспективности.
По виду деятельности кадрового резерва принято выделять резерв развития и резерв
функционирования. Резерв развития включает в себя специалистов в области анализа
динамических процессов в природоохранной деятельности, способных действовать в
перспективных направлениях, учитывающих кардинально новый вектор развития. Резерв
функционирования предполагает наличие работников, способных осуществлять
руководящую работу в направлении качественного и эффективного функционирования
многокомпонентной многосвязной экономико-экологической системы.
Образование резервов может осуществляться за счет инновационного прорыва в
области экологии, резкого роста экономики, дополнительных финансовых вложениях (как
собственных, так и внешних), притока новых квалифицированных кадровых ресурсов,
темпов развития научно-технического прогресса.
К факторам образования резервов можно отнести следующие:
1) доходы от внедрения инновационных природоохранных технологий и
оборудования;
2) разницу между предъявленными и фактически оплаченными штрафами
природоохранного назначения;
3) увеличение регионального заказа на научно-техническую и инновационную
продукцию природоохранного назначения;
4) прочие факторы.
Нами отмечены следующие особенности процесса образования резервов в МЭЭС:
1) жизненный цикл резерва зависит от жизненного цикла многосвязной экономикоэкологической системы;
2) жизненный цикл резерва непосредственно связан с параметрами многосвязной
экономико-экологической системой;
3) множество резервов внутри МЭЭС взаимосвязаны и взаимовлияют друг на друга;
4) образование некоторых типов резервов может непосредственно влиять на
продолжительность жизненного цикла других резервов.
Поиск путей стимулирования развития комплексной системы экологической
безопасности является сложным научно-прикладным заданием, затрагивающим интересы не
только отдельного региона, но и всего мирового сообщества.
При этом можно выделить следующие факторы использования резервов в МЭЭС:
1) потребление – распределение средств на социальные нужды, неотложную помощь в
экстренных ситуациях;
2) накопление – распределение средств на научное развитие и актуальные разработки
в области охраны окружающей природной среды;
3) возмещение плановых убытков и непредвиденных затрат в природоохранной сфере;
4) капитальные вложения в природоохранную деятельность.
Негативные тенденции в современной системе природопользования вступили в
противоречие с вопросами всеобщей безопасности, что предопределило актуальность
анализа и исследования сложного механизма оптимального взаимодействия природы и
человека с целью разработки эффективной системы управления всей многокомпонентной
многосвязной экономико-экологической системой.
Таким образом, нами были рассмотрены некоторые прикладные аспекты процесса
образования резервов в многосвязных экономико-экологичеких системах, что позволит в
дальнейшем применить данные положения при разработке методических основ анализа
динамических процессов в природоохранной деятельности.
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TECHNICAL FEATURES OF TRANSMISSION ELECTRICITY
Nowadays the level of production and consumption of electricity is one of the most important indicators of the
productive forces of society. The leading role is played by electricity - the most versatile and most convenient to use a
form of energy. The article says about process of power transmission from power plant to consumer.
Keywords: energy, energy system, energy production, distribution and consumption of electrical energy, power
lines, power transmission.

Energy system is a collection of centers of generation, transmission, processing and
consumption of electricity, which are a power plant, electric delivery vehicles and infrastructure,
processing, distribution and end-users. Energy systems of the developed countries rather
complicated, on the one hand, various types of power plants, hydropower on waterways, other
sources of electricity, on the other hand is a large number of settlements, each with thousands of
customers, both ordinary and giants such as aluminum smelters. All these objects must be linked.
Moreover, the whole infrastructure to work as one body, because electricity cannot accumulate
(store). The peculiarity of the production of electrical energy is that it can not make some in stock.
That is, how much energy is produced in the generator, and the same should be consumed.
Energy systems physically covering countries and continents play an important role as a
direct link between the points system. Power lines are a transport artery for the delivery of
electricity. Electrical networks engaged in the transmission, distribution and conversion of electric
power sources according to the capabilities and needs of consumers, who need to solve the main
problem: the loss.
The process of production, distribution and consumption of electricity and heat can be
represented by a block diagram (figure 1).

Figure 1. The process of production, distribution and consumption of electrical energy
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The primary energy source (coal, gas, oil, uranium concentrate, and hydropower) arrives in
one or the other converter, the output of which receive electricity or electricity and heat. A
distinctive feature is the continuity of power and almost complete coincidence in time processes of
production, distribution and consumption of electrical energy. The scheme conventionally as a
single unit represented TPP, NPP, HPP, СHP and substation 1, 2 and 3; 2 shows the substation
synchronous compensator (SC). Parallel operation of the power system is provided a network of
220 kV.
In power plants production process is fully mechanized. Thus, thermal power plants are
equipped with mechanisms for feeding and cooking fuel pumps for various purposes, lifting
mechanisms; Hydraulic power - lifting mechanisms, pumps electro thermal installations. All plants
are auxiliary shops.
Electric power produced by generators, enters the prefabricated tire (PT) and then
distributed among their own needs (ON) load generator voltage (GV) and power system (PS).
Installations on own needs (ON) (figure 2) feed is usually from generators station. Large engines of
200 kW or more operating on the 6 kV or 10 kV; This voltage is often the generator (NG), and
other power-feeding voltage 380 through lowering transformers.

Figure 2. The basic scheme of the energy system
Initially carried out the transfer of direct current, even at cable lengths of several meters,
power consumption fell. The energy spent on heating of the cable. Loss of power conductor
depends on its resistance, and largely on the strength of current passing through it. Resistance in the
wire can be reduced by increasing its section, but it is quite costly. It is therefore necessary to
reduce the amperage. Since power is calculated by multiplying the current strength in tension, it is
logical, with reduced amperage, to reduce losses; you can save the original power efficient by
increasing voltage. It is clear that the long distance transfer more power, because it makes no sense
to transmit low power. Therefore, to minimize the losses made on large voltages. Power generators
produce electricity low voltage, so for delivery via transformers at the output voltage increases.
When there is high voltage supply line through the gears. But the power consumption of the high
voltage is not practical for end users. Therefore endpoints to reduce the voltage level received and
distributed.
Power lines are divided into different classes according to their instructional devices, voltage
and destination (table 1).
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Table 1
Classification of power lines
Criteria of power
lines

Types of power lines

Characteristic

the power line of alternating electric current which varies with time in
current
magnitude and direction, or in the particular
1.By the nature of
case, changes in size, while maintaining
the current
their direction in the same electrical circuit
the power line of direct an electric current, which over time does not
current
change in magnitude and direction
ultra-long power line of 500 designed to link the individual power
kV and above
systems
mainline power line with are designed to transfer energy from the
voltage of 220 and 330 kV
high-power plants, as well as power systems
for communication and power combining in
power systems - for example, to connect the
2. By function
power distribution points
distribution
power
line designed for power supply companies and
voltage of 35, 110 and 150 the settlements of large areas - connected
kV
distribution points with consumers
power line of 20 kV and lead-in to the electricity consumers
below
3. According to the power line up to 1000 V
low-voltage power line
voltage
power line above 1000 V
high-voltage power line
Sources: created by authors from [1, 2, 3,]

For each type, there are limitations that capacity. Maximum power is transmitted, depending
on factors such as the loss of a convoy, heating conductor and stability conditions. There is a link
between the delivered power transmission line and length and voltage of alternating current.
In appropriate circumstances, we can assume that for maximum power transmission lines
will be directly proportional to the square of the voltage. Delivery of electricity is carried out at a
distance of thousands of kilometers. Energy systems are a vital part of the functioning of any
country. One indicator of the quality of electricity is the voltage deviation. With the change in value
of the electric load generator changes the value of the output voltage of the generator. In order to
maintain stable voltage on the output of the generator excitation system of automatic control using
thyristor controlled rectifier regulates the amount of current the rotor.
If the main thyristor excitation system generator fails, the work is introduced block engine
generator backup excitement. It is composed by a synchronous electric motor and generator DC
shafts are interconnected.
Part of the electricity produced is fed to a transformer rectifier that reduces generator voltage
up to 400 V and the voltage passes through cable lines in thyristor rectifier main generator
excitation system. To start work units used in standby transformers.
Electricity from the output of the high voltage transformer block flexible lines of
communication open is fed to the high voltage switchgear 110 and 330 kV, which are intended for
distribution of electric energy in power lines that depart from switching.
There set air circuit breakers, disconnectors, gate switches, measuring current and voltage
transformers that are interconnected by insulated wires in a circuit. VRP110 kV performed on the
circuit with two working systems, tires and tire fetched row system installation switches.
From portals waste airline. For them produced electricity is transmitted over long distances
to the bearish transformer substations, consisting of high-voltage indoor switchgear 110 and 35 kV
power transformers. From these substations are powered plants industrial and consumer substation
located on agricultural sites. From consumer substations where high voltage is reduced to the values
of rated voltage consumers on low voltage overhead lines or cable feed installations that convert
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electrical energy into mechanical energy, heat and light. These settings are called consumers
eclectic energy (figure 3).

Figure 3. The scheme of power transmission from power plant to consumer
The demand for electricity is growing in industry, transport and domestic use. To satisfy this
need can in two ways. The easiest way is the construction of new powerful power plants (thermal,
hydraulic, nuclear). The advanced technology can satisfy the electricity needs in another way.
Priority efforts should be devoted to energy efficiency, not increase power stations.
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EFFICIENCY OF VARIETIES OF COMMON WHEAT
The structure of varieties, especially in the ordinary wheat is changing rapidly in recent years. Increasingly
becomes important introduction of varieties with high productivity and adaptability to environmental conditions (Ilieva,
2011). The high ecological plasticity of varieties is one of the prerequisites for obtaining high yields. Crucial to the
productivity of common wheat there and weed infestation and the high level of agricultural equipment. It was found
that cereals tolerate treatment with herbicides in tillering phase, while in other phenophases of their development are
more sensitive to the imported products. As a result, the plants are inhibited by the impact of the appended herbicides
(Murgazliev, 2007; Baghestani et all., 2008; Georgiev, 2014; Delchev G., M. Georgiev, I. Petrova. 2014; G Delchev, M
Georgiev. 2015). The herbicide axilla (pinoxaden) has high Efficacy against grass weeds and good selectivity to
common wheat, durum wheat and barley (Campagna and Rueegg, 2006).
The increase in the profit in the cultivation of cereals is possible through cost optimization. To effectively
manage grain production must take into account the peculiarities of agriculture, using different economic and
statistical methods to optimize their production costs (Hristova, 2011; Todorov and others. 2011).
The purpose of this paper to analyze the economic indicators - namely, to show the degree of influence of each
indicator in the formation of the yields of two varieties of common wheat treated with some herbicides.
Keywords: Common wheat, yield, herbicides, economic evaluation, correlations.
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MATERIAL AND METHODS
The study was conducted at an educational-experimental field of Department of Crop,
Faculty of Agriculture at Trakia University, Stara Zagora during the period 2012 – 2014. The site of
the study are two varieties of common wheat - Bulgarian variety Apolon and the introduced variety
Bologna. The size of the harvest partselka 15 m2, experience has set the method of fractional plots.
Treating the crop is displayed with the following preparations for weed control: Axial one
(pinoxaden + florasulam) - 1000 ml /ha; Axial 050 EC (pinoxaden) - 900 ml/ha; Lintur 70 WG
(triasulfuron + dicamba) - 150 g/ha. Variants of the experiment are as follows: 1.Kontrola - without
treatment with herbicides; 2.Axial one (1000 ml/ha); 3Lintur + Axial (150 g/ha + 900 ml/ha), tank
mixed; 4.Lintur + Axial (150 g/ha + 600 ml/ha), separate treatment. Axial one (pinoxaden +
florasulam) - 1000 ml/ha; Axial 050 EC (pinoxaden) - 900 ml/da and Lintur 70 WG (triasulfuron +
dicamba) - 150 g/ha. The variants of the experiment are: 1. Control - no treatment with herbicides;
2. Axial one - 1000 ml/ha; 3. Lintur + Axial 150 g/ha + 900 ml/ha - tank mixture; 4. Lintur + Axial
150 g/ha + 600 ml/hа - separate treatment. The introduction of a tank mix means that the solution of
plant health products is prepared together, i.e. herbicides are dissolved in one container and the
treatment was performed simultaneously.
The field research was conducted in the area standard for technology. Sowing of wheat is
done in the optimum time at sowing rate of 240 kg/ha. During the vegetation of common wheat
feeding is done with N14. The application of the herbicides and their mixtures was conducted in
tillering phase and spindling of culture.
An economic evaluation of the results was carried out of the following indicators: total
production, profit, cost of production and the resulting rate of profitability. Production costs include
material costs, mechanical and transport services. The cost of production is average for the area.
The study is particularly relevant because it responds to the impact and cost effectiveness of the
implementation of various herbicide early in their we present the market.
The evaluation of the correlation is made on the basis of economic indicators in the
production of two varieties of common wheat treated with some herbicide and herbicide mixtures.
The data were processed by correlation analysis with the help of which has been established and
evaluated the correlation between survey indicators. The same is expressed by the correlation
coefficient r, determined by statistical program SPSS 13.
RESULTS AND DISCUSSION
The economic evaluation of the results when analyzing the production of two varieties of
common wheat is made through indicators:yield, additional yield, total production, gross output,
profit, cost of production and the resulting rate of profitability. Economic processing is
accomplished by the following formulas:
GO = Y x SPP
P = GO – PC
CP = PC/Y
RP= CP/GO x 100
Where: GO – Gross output (evro/ha)
Y – Yield of common wheat for grain (kg/ha)
SPP – stock purchase price (evro/kg)
P – profit (evro/ha)
PC– Production costs (evro/ha)
CP – Cost price (evro/kg)
RP - Rate of profitability (%).
Production costs include material costs, mechanical and transport services. The cost of
production is average for the area.
From this perspective, the study is particularly relevant because it responds to the impact
and cost effectiveness of the implementation of various herbicide early in their presentation.
Weed control is particularly important link in the whole process of growing common wheat.
Properly displayed struggle with the appropriate selection of herbicides is a guarantee for obtaining
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Apolon

Variants

high yields and quality production. In this case, an important economic analysis of indicators. In the
three years of the field study were obtained yields that vary by year. Average productivity for the
entire period at Apollo variety ranges from 2756 kg/ha to 6265 kg/ha. In the introduced variety
Bologna productivity varies in the range of 2483 - 7260 kg/ha.
Table 1
Economic evaluation of the results for common wheat variety Apolon

2012

1
2
3
4

2013

2014

Average

1
2
3
4
1
2
3
4
1
2
3
4

Yield

Gross
output

Production
costs

Profit

Cost
price

Rate of
profitability

kg/ha
2756
3059
2549
3351
5254
5817
6265
5232
4255
5285
4470
4690
4421.7
4720.3
4428.0
4424.3

evro/ha
413.40
458.85
382.35
502.65
788.10
872.55
939.75
784.80
638.25
792.75
670.50
703.50
663.25
708.05
664.20
663.65

evro/ha
562.50
628.26
615.64
601.50
562.50
628.26
615.64
601.50
562.50
628.26
615.64
601.50
562.50
628.26
615.64
601.50

evro/kg
-149.10
-169.41
-233.29
-98.85
225.60
244.30
324.11
183.30
75.75
164.50
54.86
102.00
100.75
79.80
48.56
62.15

evro/kg
0.204
0.205
0.242
0.179
0.107
0.108
0.098
0.115
0.132
0.119
0.138
0.128
0.127
0.133
0.139
0.136

%
-26.51
-26.96
-37.89
-16.43
40.11
38.88
52.65
30.47
13.47
26.18
8.91
16.96
17.91
12.70
7.89
10.33

A number of factors such as climate and agro-technical measures determine variation in
yields in years. Based on the results obtained for grain yield and material costs incurred established
some economic indicators.
The analysis of results obtained in Apolon shows that the cost of grain is lowest (0.098
evro/kg) in 2013. Over the years, this indicator varies widely - from 0.098 to 0.242 evro/kg. In
untreated version is obtained with grain cost from 0.107 to 0.204 evro/kg, and the average for the
three years was 0.127 evro/kg. Treatment of crops with herbicides, for an average period of the field
study at low cost is established by treatment with an Axial one (0.133 evro/kg). The application of
the herbicides, Axial and Lintur, as a tank mix and separate, enrich the preparation of products with
a higher value than that in the control embodiment, the average for the period under consideration.
It is noteworthy analysis of yields in the second and third year. In this case stands effectiveness of
the herbicide. The highest profitability rate, average for the period of the field study is the untreated
option. The assessment of the economic indicators gives a clear picture of the profitability of the
common wheat. It is cost-effective at high yields. When yields within received is obtained, it is
better not to apply herbicides. The analysis by years shows the advantage of an aAxial one
(26.18%) and treatment tank mixture Axial and Lintur (52.65%).
In an analysis of the economic indicators in Bologna established the lowest cost of
production (0.088 evro/kg) in the variant treated with herbicide Axial one. Average study period
depending on production costs and the size of the resulting production cost in Bologna ranged from
0.099 lv/kg to 0.111 evro/kg. The analysis of economic indicators defined as the most cost effective
option with a return rate 51.79%, that is made separately spraying with herbicides Axial and Lintur.
More interesting in years to trace the variation of the economic indicators because they provide a
more accurate picture of the impact of the magnitude of yield.

51

Table 2
Economic evaluation of the results for common wheat variety Bologna
Bologna

2012

2013

Average

2014

Production
costs
evro/ha

1

kg/ha
2483

Gross
output
evro/ha
372.45

562.50

evro/kg
-190.05

Cost
price
evro/kg
0.227

Rate of
profitability
%
-33.79

2

3801

570.15

628.26

-58.11

0.165

-9.25

3

4070

610.50

615.64

-5.14

0.151

-0.83

4

4346

651.90

601.50

50.40

0.138

8.38

1

5980

897.00

562.50

334.50

0.094

59.47

2

7134

1070.10

628.26

441.85

0.088

70.33

3

6478

971.70

615.64

356.06

0.095

57.84

4

6704

1005.60

601.50

404.10

0.090

67.18

1

6750

1012.50

562.50

450.00

0.083

80.00

2

7260

1089.00

628.26

460.75

0.087

73.34

3

6750

1012.50

615.64

396.86

0.091

64.46

4

7210

1081.50

601.50

480.00

0.083

79.80

1

5071

760.65

562.50

198.15

0.111

35.23

2

6065

909.75

628.26

281.50

0.104

44.81

3

5766

864.90

615.64

249.26

0.107

40.49

4

6087

913.00

601.50

311.50

0.099

51.79

Variants

Yield

Profit

The correlation analysis was established the following positive correlations between yield
and gross output (r = 0.999, Table 3). A negative correlation was reported between profit and cost,
as well as in price and Rate of profitability.
Table 3
Correlations in variety Apolon
Yield
Yield
Gross output
Production costs
Profit
Cost
Rate of profitability

1

Gross
output
0.999**
1

Production costs

Profit

Cost

0.628
0.628
1

0.190
0.190
-0.645
1

-0.081
-0.081
0.725
-0.994*
1

Rate of
profitability
0.061
0.060
-0.739
0.991
-0.999**
1

Again high positive correlation was found between yield and Gross output, Profit, between
Profit Gross output, Rate of profitability. Mathematical correlations are unproven links between
Production costs and other indicators.
Table 4
Correlations in variety Bologna
Yield
Yield
Gross output
Production costs
Profit
Cost
Rate of profitability

1

Gross
output
0.999**
1

Production costs

Profit

Cost

0.867
0.867
1

0.956*
0.956*
0.684
1

-0.886
-0.886
-0.539
-0.983*
1
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Rate of
profitability
0.880
0.880
0.527
0.980*
-0.999*
1

CONCLUSIONS
Treatment with combined herbicide Axial one provides the production with cost (0.133
evro/kg) on average for the three years of study at the Apolon variety.
In variety Bologna treatment with herbicides provides high levels of rate of return
for separate imported Axialand Lintur (51.8%) and treated with Axial one (44.8%) and low
cost of grain, respectively 0.099 and 0.104 evro/kg.
After the conducted correlation analysis for both varieties is set very high positive
correlation between yield and Gross output; earnings and price; price Rate of profitability.
The analysis allows to determine the strength of the relationship in assessing the complex
impact of the applied herbicidals and herbicidal mixtures.
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РАЗРАБОТКА УПРАВЛЕНЧЕСКИХ РЕШЕНИЙ В ИНВЕСТИЦИОННОЙ СФЕРЕ
This paper discusses the methodology of development of administrative decisions in the investment sphere. The
scheme, which consists of seven stages: from the diagnosis of the situation, identify the main investment trends and the
factors influencing investment attractiveness, to determine the strategic direction of the industry. Its consistent
implementation will allow to develop effective administrative decisions in the field of regulation of investment
processes. As a result, it will contribute to a favorable investment climate and improve the country's position in the
intense competition to attract investment resources into the real economy.
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В данной работе рассмотрены вопросы методологии разработки управленческих решений в
инвестиционной сфере. Предложена схема, состоящая из семи этапов: от диагностики ситуации, выявления
основных тенденций инвестирования и факторов, влияющих на инвестиционную привлекательность, до
определения стратегических направлений развития отраслей. Её последовательная реализация позволит
разрабатывать эффективные управленческие решения в сфере регулирования инвестиционных процессов. В
итоге это будет способствовать формированию благоприятного инвестиционного климата и улучшению
позиций страны в напряжённой конкуренции за привлечение инвестиционных ресурсов в реальный сектор
экономики.
Ключевые слова: инвестиционный процесс, управленческое решение, регуляторное влияние,
инвестиционная привлекательность, методология

В глобальном мире открытые экономики конкурируют за привлечение инвестиций в
реальный сектор, что делает
создание благоприятного инвестиционного и
предпринимательского климата важной государственной задачей. Ведь инвестиции являются
агентами структурных изменений, экономического роста, инновационного развития.
Соответственно любая страна, которая определила для себя стратегию экономического
развития и выбрала отраслевые приоритеты, должна обеспечить надлежащие условия для
направления инвестиций в ключевые сектора. Для этого необходимо применять
эффективный инструментарий диагностики инвестиционных процессов и разработки
управленческих решений в сфере инвестиционной политики. Таким образом, важной
научной и практической задачей является формирование действенной методологии
разработки управленческих решений, опирающейся на корректный анализ инвестиционных
процессов, учитывающей основные тенденции, факторы и мотивы, которые двигают
инвесторами, стратегическое видение перспектив развития.
Подготовка
управленческого
решения
предусматривает
последовательное
выполнение следующих семи этапов (рис. 1).
Этап 1 - характеристика ситуации на основе анализа результатов оценки
инвестиционной привлекательности отраслей и её первичная диагностика с определением
основных факторов. Предлагается использовать методику оценки инвестиционной
привлекательности отраслей [1-2], которая обеспечивает формирование целостной системы
отслеживания изменений, происходящих в инвестиционной сфере страны на основе
мониторинга уровня инвестиционной привлекательности. Последний представляет собой
интегральную характеристику преимуществ и недостатков объектов инвестирования,
определяющих целесообразность осуществления инвестиций. Для её количественной оценки
применяется интегральный индикатор инвестиционной привлекательности, - показатель,
характеризующий уровень заинтересованности инвесторов в средне- и долгосрочных
вложениях средств в определённую отрасль и позволяющий выделять ключевые факторы
инвестиционной привлекательности. Он состоит из отдельных компонент, которые
описываются с помощью соответствующих наборов показателей. Рассчитанные на основе
открытых статистических данных значения интегрального индикатора позволяют провести
ранжирование отраслей. Ещё один важный показатель, характеризующий инвестиционные
процессы, - это отношение объёма освоения инвестиций в основной капитал (без учёта
средств государственного бюджета) к совокупной стоимости основных средств.
Комплексное использование этих показателей даёт возможность построить карту
инвестиционной привлекательности [3].
Определить характер изменений и установить причинно-следственные связи можно,
выделяя «сильные» и «слабые» звенья интегрального показателя - компоненты и их
составляющие, которые существенным образом повлияли на уровень инвестиционной
привлекательности. Это необходимо для избрания точек фокусировки регуляторного
влияния и дальнейшей разработки взвешенных управленческих решений, ориентированных
на преодоление проблем или нивелирование факторов, оказавших негативное воздействие.
Для более детального анализа инвестиционной привлекательности каждой отрасли и
определения факторов, которые существенно повлияли на изменение итогового результата,
предлагается последовательно выполнить ряд следующих действий:
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Рис. 1. Структурно-логическая схема разработки управленческого решения
- определить характер изменений интегрального показателя инвестиционной
привлекательности, для чего оценивается как общая динамика (разница «крайних» значений
показателя за анализируемый временной промежуток), так и уровень устойчивости
сложившихся тенденций;
- провести дезагрегацию индикатора инвестиционной привлекательности на
составляющие (компоненты) с целью установления характера и силы влияния элементов
низшего уровня, а также идентифицировать наиболее важные факторы;
- проанализировать инвестиционное развитие отраслей и установить, как практически
была
реализована
инвестиционная
привлекательность
через
соответствующую
инвестиционную активность субъектов предпринимательства;
- осуществить анализ сложившихся тенденций и определить перспективы развития
отраслей в контексте стратегических перспектив, конкурентоспособности, рынков сбыта,
правового режима и т.п.;
- провести углублённое изучение факторов, которые повлияли на изменение
отдельных составляющих инвестиционной привлекательности.
Установить характер изменений позволяет изучение данных интегрального
индикатора инвестиционной привлекательности, привлечение и использование инвестиций в
основной капитал, стоимости основных средств, а также карты инвестиционной
привлекательности.
Дальнейший анализ требует обратного развёртывания сводного индикатора до
элементов
низшего
уровня
компонент
и
показателей
[2].
В результате для каждой отрасли выделяются наиболее влиятельные компоненты и
показатели, которые обеспечили смену интегрального индикатора инвестиционной
привлекательности. Последующий анализ сосредотачивается исключительно на них.
Инвестиционные процессы в соответствующей отрасли рассматриваются как результат
фактической реализации сформированного уровня инвестиционной привлекательности
(динамика инвестиций в основной капитал, их доля в ВДВ отрасли, структура источников
инвестиций и т.п.).
Вслед за этим проводится углублённое исследование развития отдельных отраслей
узкопрофильными специалистами, хорошо знающими данную сферу деятельности. В
частности, изучаются сведения о стратегии развития, принадлежности к приоритетам,
нормативно-правовой базе, более подробно анализируются факторы, повлёкшие изменение
инвестиционной привлекательности. Так, более детальное рассмотрение политико-правовых
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и экономических факторов макросреды позволяет оценить рыночные позиции, потенциал и
дальнейшие перспективы. Анализ стратегических и программных документов государства
даёт возможность установить принадлежность отрасли к национальным и региональным
приоритетам, определить, какие изменения произошли в регуляторной среде. Изучение
рынков (внутренних, внешних) и анализ конкурентоспособности обеспечивает более точное
понимание факторов успеха и «слабых мест» в развитии отраслей. Значительной
аналитической работы требует экспертный анализ факторов, оказавших как отрицательное,
так и положительное влияние, - экономических, фискальных, нормативно-правовых,
политических и др. В дальнейшем эти сведения используются при определении возможности
решения проблемной ситуации, разработке мероприятий по закреплению положительных
результатов или масштабированию лучшего опыта. Все это в комплексе создаёт базу для
разработки предложений по осуществлению регулирующего воздействия государства на
инвестиционное развитие.
Этап 2 - прогнозирование параметров внешней и внутренней среды. Проводится с
учётом структурных и инвестиционных приоритетов, задач социально-экономического
развития, изменений нормативно-правового поля, международной среды, рыночной
конъюнктуры.
Этап 3 - постановка задачи и определение локальных целей управленческого решения.
Это предполагает структурирование всей имеющейся информации о ситуации, требующей
управленческого воздействия; построение схемы существующих взаимосвязей с учётом
ограничений, налагаемых нормами действующего законодательства и параметрами
экономической политики; постановку задачи; определение локальных целей
управленческого решения, которые должны быть конкретными и иметь чёткие измеримые
характеристики.
Этап 4 - формирование требований к управленческому решению и критериев его
оценки. Среди основных требований следует особо отметить: не противоречия
действующему законодательству; соответствие существующим национальным приоритетам,
стратегическим и программным документам; возможность декомпозиции на локальные цели;
возможность выполнения управленческого решения.
Этап 5 - разработка альтернативных вариантов управленческих решений.
Устанавливается характер решения (экономическое, техническое, технологическое,
организационное и т.п.); определяется его тип (рекомендации относительно политики,
предложения по применению рычагов и инструментов влияния, набор мер, изменения в
нормативно-правовых актов, методические рекомендации и т.п.); генерируется несколько
вариантов решения, каждый из которых ориентирован на достижение поставленной цели,
однако предусматривает некоторые особенности в процессе её реализации.
Этап 6 - оценка альтернативных вариантов управленческого решения, для чего в
обязательном порядке учитываются затраты времени, необходимого для получения
конечного результата; уровень гибкости, то есть возможность изменять решения в будущем
риски невыполнения поставленных целей; возможность достижения ожидаемых результатов
или степень приближения к ним.
Этап 7 - выбор одного из альтернативных вариантов управленческих решений
осуществляется с использованием одного из многочисленных методов, разработанных
учёными и широко используемых на практике [4-5].
Когда управленческое решение разработано, происходит его одобрение (принятие,
утверждение) в соответствии с законодательно определёнными процедурами и дальнейшая
имплементация, после чего полный комплекс действий, описанных выше, повторяется снова.
Это позволяет отслеживать полученные результаты, выяснять причинно-следственные связи
и осуществлять адекватное регуляторное влияние на ситуацию в инвестиционной сфере.
Таким образом, предложенная последовательность действий позволит разрабатывать
эффективные управленческие решения в сфере регулирования инвестиционных процессов,
формировать адекватный потребностям времени и меняющейся внешней среде
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инвестиционный климат, способствовать улучшению позиций страны в напряжённой
конкуренции за привлечение в реальный сектор экономики инвестиционных ресурсов.
Литература:
1.

2.

3.
4.
5.

Розроблення методичних рекомендацій щодо здійснення рейтингової оцінки інвестиційної
привабливості галузей національної економіки [Текст]: звіт про НДР (заключний) : 09-10 / Науководослідний інститут Міністерства економіки України; кер. О. С. Чмир; викон. Т. К. Кваша [та ін.]. –
№ДР 0110U002824. –– К., 2010. – 512 с.
Розроблення моделі формування управлінських рішень у галузі інвестиційної політики держави
відповідно до визначених пріоритетів [Текст]: звіт про НДР (заключний) : 11-11 / Науково-дослідний
інститут Міністерства економічного розвитку і торгівлі України ; кер. О. С. Чмир; викон. Т. К. Кваша
[та ін.]. – №ДР 0111U003942. — К., 2011. – 462 с.
Методичні підходи до оцінювання інвестиційної привабливості галузей (видів економічної діяльності)
[Текст] / О. С. Чмир, Т. К. Кваша // НТІ. – 2016. - №3. – С.22-34.
Simon H. Theories of decision-making in economics and behavioral science [Text] / H. Simon //The
American economic review. – 1959. – Т. 49. – №. 3. – С. 253-283.
Афоничкин А. И. Управленческие решения в экономических системах [Текст] / А. И. Афоничкин,
Д. Г. Михаленко. – СПб: Питер, 2009. – 480 с.

57

2. WORLD ECONOMY
Kolinets L.B.
PhD, Associate Professor
Ternopil National Economic University, Ukraine

LIBERALISATION AND DEREGULATION - THE IMPACT ON THE
FORMATION OF THE WORLD FINANCIAL ORDER
Колінець Л.Б.
к.е.н., доцент
Тернопільський національний економічний університет, Україна
ЛІБЕРАЛІЗАЦІЯ ТА ДЕРЕГУЛЯЦІЯ – ВПЛИВ НА ФОРМУВАННЯ СВІТОВОГО
ФІНАНСОВОГО ПОРЯДКУ
In the article is analyzed the role of liberalization and deregulation in the formation of the global financial
order. It is shown how the US and UK were providing liberalization their financial market and that it had an impact on
the world financial order.
Keywords: world financial order, financial market liberalization, deregulation
В статті розглянуто роль лібералізації та дерегулювання у процесі формування світового фінансового
порядку. Показано як США та Велика Британія лібералізовували свій фінансовий ринок і який це мало вплив на
світовий фінансовий порядок.
Ключові слова: світовий фінансовий порядок, фінансовий ринок, лібералізація, дерегулювання

Світовий фінансовий порядок проходив значний шлях формування протягом останніх
століть. На даний час він
характеризується в першу чергу макретизацією та
дезінтермедіацією кредитних практик.
Об'єднання матеріальної, соціальної та політичної влади, що стало підгрунтям
маркетизації та дезінтремедіації світових кредитних практик, зазнало значного впливу
політик лібералізації та дерегуляції. Деякі провідні спеціалісти з вивчення міжнародної
політичної наголошують, що державні установи, що були спроможні обмежувати роль
мереж фінансового ринку при американському фінансовому порядку також посприяли
сучасному відновленню ролі мереж ринку [1; 2]. Проте, це не заперечує важливість ринкових
інститутів, що користуються перевагами лазівок у регулюванні, але підкреслює, що в основі
- держава, яка створює ринки. У цьому сенсі, як висвітлює П. Керні , «дерегуляція» є,
фактично, «ре-регулюванням», оскільки держави створюють нові правила здійснення
практик, що використовуються в ринкових інститутах, продовжуючи гарантувати
забезпечення прав власності, контрактів та валюти [3].
Лібералізація контролю над капіталом відповідними державами була «передумовою»
домінантної позиції Нью-Йорка, Лондона та Токіо в відкритій глобальній фінансовій системі
1980-х років [2, с. 147]. Детальний аналіз політик фінансової лібералізації та дерегуляції
основних держав показують, що термін реалізації цих політик досить часто скорочували
всупереч очікуванням власної вигоди суспільних сил [4; 5]. Керівники держав часто
виступали підбурювачами зміни політики, що обумовлено в більшій мірі міжнародним
конкурентним тиском. Як визнає Е. Хеллайнер, такий тиск виникає внаслідок унікальної
природи міждержавної конкуренції в світовій фінансовій сфері: динаміка міждержавної
взаємодії у фінансовому секторі є протилежною до такої динаміки в торгівлі. В той час як
колективні дії - у формі колективного дотримання ліберальних правил, є необхідними для
збереження відкритого порядку в торгівлі, у фінансовому секторі це є кроком до закриття,
що вимагає співпраці [6].
На цьому тлі, постанови уряду США в односторонньому порядку лібералізувати
контроль над рухом капіталу в 1974 році та дерегулювати нью-йоркську фондову біржу в
травні 1975 році, дали зелене світло конкурентоспроможній «динаміці перегулювання» [2, с.
18] в рамках тогочасного світового фінансового порядку. На тлі широко розповсюдженого
контролю над рухом капіталу та всеохоплюючої регуляції, що розвинулися в суспільствах
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під час американського фінансового порядку, динаміка дерегулювання була особливо
вірулентною. Поряд з відміною контролю над капіталом, відбулася відміна фіксованих
брокерських комісій та процентних обмежень на кредитні практики; скасування бар'єрів, що
попередньо розділяли практики в залежності від установи; юридичної формалізації ролі
регулювання цивільних установ; а також надання свобод у створенні нових
дезінтермедіаторних та сек'юритизованих форм кредитних інструментів.
Жодним чином темпи чи масштаби лібералізації та дерегулювання не були
однорідними та не призвели до зближення національних фінансових механізмів. [4; 7].
Наприклад, лише в 1999р. Закон Гласса-Стіголла, який розділяв інвестиційну та комерційнобанківську практики США з 1993р. був остаточно скасований.
Відносно повільний темп американської реформи значно контрастує зі швидкими
змінами Лондонського «великого шоку» 1986 р. та так званого «маленького великого шоку»
в Парижі. В цей час, фіксовані брокерські комісії були скасовані в Японії лише в 1999 р.,
приблизно через чверть століття після подібного дерегулювання в реструктуризації в НьюЙорку.
Такі різниці, однак, мало вплинули на маркетизацію та дезінтермедіацію сучасного
світового фінансового порядку. Ентузіазм, з яким британська держава намагалась
наслідувати лідерство США в політиці лібералізації та дерегулювання, головним чином
після консервативного уряду Маргарет Тетчер в 1970 р., мав значні наслідки для побудови
сучасного фінансового порядку. Особливо, як результат займання позиції головного ОФЦ, а
також
із
застосуванням
революційного
підходу,
Лондон
наголошував
на
конкурентоспроможних тисках дерегулювання, що брали витоки з США. З огляду на
потужність іноземних інститутів фінансового ринку з метою уникнення регуляторних
обмежень «вдома» та застосування кредитних практик в Лондоні та інших фінансових
центрах. Лондон був найбільш важливою ареною, звідки бере початок американська
революція у сфері фінансових послуг. Національна влада була змушена відмовитися від
давно усталених лімітів відсоткових ставок, лімітів кредитування, портфельних обмежень,
резервних та ліквідних вимог, а також інших регуляторних засобів. Ці інструменти діяли на
основі пропозицій фінансових ринків за рахунок обмеження здатності гравців приватного
сектору шукати приріст капіталу, страхувати ризики, чи звернення до арбітражу. [8]. В той
час як Лондон, по суті, діяв як калейдоскоп для конкурентних тисків дерегулювання,
результат був не просто «гонкою по низхідній» в рамках максимально обмеженого
фінансового регулювання.
Дерегуляторні тиски були розділені впоперек схожими
конкурентними попитами для нових регулювань, орієнтованих на ринок, з метою
відтворення механізмів США, головним чином, як наслідки асиметрій в інформаційних та
технологічних мережах, перевагами яких користувався
Нью-Йорк. Розповсюдження
регуляторних практик США, зокрема, з точки зору правового положення наглядових
установ на основі Комісії з цінних паперів та бірж (SEC) як моделі для зміни практик по
капіталах та ринку цінних паперів, також відзначило ініціативи в сфері регуляторної
політики. Політики національної лібералізації та дерегулювання в подальшому зазнали
впливу цілого ряду колективних ініціатив, в результаті чого конкурентна динаміка
дерегулювання була узгоджена на міжнародному рівні. Саме в цьому сенсі можна говорити
про коаліції, що мають міжнаціональний характер та є двигунами лібералізації та
дерегулювання, об'єднуючими елементами держави, елементами конкретних галузей
промисловості та навіть елементами конкретних фірм в світовій мережі.
Крім того, з кінця 1980-х років питання фінансової лібералізації та дерегулювання
піднімалися в деталях згідно Програми ЄС про Спільний ринок. Це проявилося в появі
цілого ряду угод, обов'язкового характеру, включаючи: Директиву про рух капіталу, що
забороняє контроль над рухом капіталу; Другу банківську директиву, що зберігає
універсальну банківську модель; Директиву інвестиційних послуг, що гарантує здійснення
міжнародних операцій інвестиційними банками; та Директиву достатності капіталу, якою
встановлюється формула розрахунку вимог достатності капіталу для практик сек'юритизації.
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Отже, формування європейської фінансової зони відповідало та продовжує
відповідати формуванню сучасного світового фінансового порядку. У той час як слабо
розвинені державні суспільства дуже підлягали конкурентній дерегулюючій динаміці та
спокусі отримати доступ до кредитів, що розподіляються по світовим кредитним практикам
[9], лібералізація та дерегуляція також асоціювалися з так званими програмами «структурної
перебудови» та умовним кредитуванням МВФ та Світового Банку. Останнім часом умови
кредитування Світового Банку та поради щодо розвитку включали фінансову лібералізацію
та дерегуляцію поряд зі стабілізацією валютних курсів, жорсткою економією, приватизацією
та лібералізацією торгівлі.
Таким чином, лібералізація та дерегулювання стали основою формування
фінансового порядку у другій половині ХХ ст. Однак, на жаль, сформований світовий
фінансовий порядок не здатен протидіяти новітнім викликам, що постають перед світовою
фінансовою системою і потребує значного вдосконалення.
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The article explores the prospects of strengthening trilateral cooperation between Russia, China and Mongolia
as part of the initiative to establish the Silk Road economic belt. Particular attention is paid to the public interest and
the prospects for cooperation in the development of cross-border automobile transport communications and tourism.
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В статье рассмотрены перспективы укрепления трехстороннего сотрудничества России, Китая и
Монголии в рамках реализации инициативы создания экономического пояса Шелкового пути. Особое внимание
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уделено изучению государственных интересов и перспектив кооперации в сфере развития трансграничного
автотранспортного сообщения и туризма.
Ключевые слова: Шелковый путь, экономической пояс, трансграничный коридор, транспорт, туризм,
таможенное регулирование, логистика

Повышение доступности европейских рынков сбыта китайской продукции диктует
необходимость поиска надежных и быстрых, а, следовательно, более дешевых способов
доставки грузов. Одним из направлений китайской стратегии внешнеэкономической
политики является создание «Экономического пояса Шелкового пути» – формирование
трансграничных коридоров между Европой и Азией. Реализация этой цели предполагает
строительство эффективных транспортных и логистических систем, создание современной,
прежде всего, железнодорожной, инфраструктуры. На прилегающих к транспортным
артериям территориях планируется открытие станций добычи и хранения полезных
ископаемых, предприятий по переработке сырья, производству готовой продукции,
таможенно-логистических терминалов и т.д. Наделение новых магистралей статусом
трансграничных позволит значительно ускорить грузоперевозки из Азии в Европу,
упростить процедуры таможенного контроля. В результате реализации проекта КНР
планирует создать 1,3 млрд. новых рабочих мест для своих граждан. С целью
финансирования проектов Китай инициировал учреждение Азиатского банка
инфраструктурных инвестиций и Фонда Шелкового пути.
Рассмотрим государственные интересы и перспективы сотрудничества странучастниц одного из крупнейших экономических коридоров Шелкового пути, который
находится в стадии разработки, – «Россия – Монголия – Китай». В 2014 году в Душанбе
лидеры трех стран представили свое видение международного партнерства: Монголия –
«Степной путь», Россия – «Евразийский экономический союз», КНР – «Экономический пояс
Шелкового пути».
Китайская концепция развития направлена на достижение стратегической цели
вовлечения
национальных
компаний
в
функционирование
инфраструктуры
«Экономического пояса» посредством размещения новых обрабатывающих сырьевых
производств в Китае с последующей транспортировкой продукции по трансграничным
транспортным коридорам в страны Центральной Азии и Европы. Кроме того, КНР
заинтересована в формировании защищенных от военно-политических рисков каналов
импортирования энергоресурсов. Данная инициатива, получившая название «Один путь,
один пояс», объединяет проекты создания «Морского Шелкового пути 21-го века» и
сухопутного «Нового Шелкового пути». Приоритетное направление последнего (через
Среднюю Азию) предполагает строительство дорог протяженностью около 6,5 тыс. км, из
которых 4 тыс. км будет расположено на территории Китая – от Синьцзян-Уйгурского
автономного района (СУАР) до побережья Тихого океана [1]. Остальная часть пути будет
проложена через Узбекистан, Казахстан, Туркменистан, Ирак, Иран, Турцию и Сирию, и
через Румынию, Болгарию и Чехию – в Германию. «Морской Шелковый путь 21-го века»
традиционно начинается в китайском г. Гуанчжоу, проходит через территориальные воды
Вьетнама, Таиланда, Малайзии, Сингапура и Индонезии в Индию.
Инициатива России по созданию «Евразийского экономического коридора» и пути,
пролегающего вдоль Транссибирской железнодорожной магистрали и БАМ-а, соответствует
ее интересам в области долгосрочного развития Сибири и Дальнего Востока.
Важная роль Монголии в проекте обусловлена выигрышным географическим
положением страны. Ее инициатива «Степной путь» возникла в 2012 году и в настоящее
время включает пять направлений: строительство высокоскоростных авто- и железных
дорог, энергетических сетей, газо- и нефтепроводов.
Утверждение решения о создании «Экономического коридора» между РФ, КНР и
Монголией состоялось во время второго трехстороннего саммита в 2015 году в Уфе.
Сформированный Центр инвестиций и планирования под патронатом МИД Монголии
разрабатывает программы финансирования и реализации проектов, из которых 80% связаны
с развитием транспортной и энергетической инфраструктуры. Следующим этапом создания
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экономического коридора явилось подписание в июне 2016 года в Ташкенте программы,
состоящей из 32-х совместных проектов: строительство авто- и железнодорожных
магистралей, упрощение процедур таможенного контроля, развитие туризма, энергетики,
сельского хозяйства, медицины, технологичных производств и кадрового обмена.
Большой потенциал роста содержит сотрудничество в сфере туризма. Согласно
статистическим данным управления по туризму Внутренней Монголии, в 2014 году регион
посетили 810 тыс. монгольских, и 630 тыс. российских туристов [2]. В результате проведения
первой выставки «Китай-Монголия» в октябре 2015 года государственные организации и
предприятия заключили контракты на сумму 220 млн. долл. Наряду с намерениями
сформировать трансграничные туристские маршруты (например, Хух-Хото – Улан-Батор –
Улан-Удэ – Иркутск), проекты включают планы образовательной подготовки туристического
персонала и строительства гостинично-курортной зоны. Таким образом, трансграничный
туризм будет выступать важным звеном и одним из плацдармов экономического коридора
«Китай-Монголия-Россия».
Проект строительства трансграничного автотранспортного коридора между Западной
Монголией, Северо-Западным Китаем и Алтайским регионом России длиной около 300 км
был утвержден для реализации в 2010-2011 годах. Финансирование планировали
осуществлять СУАР – 200 млн. долл. или 80% вложений [3], и частные инвесторы Монголии
и России на основе контрактов о международном государственно-частном партнерстве.
Получение российско-монгольским и китайско-монгольским пунктами таможенного
пропуска трансграничного статуса было призвано ускорить грузовые и пассажирские
перевозки благодаря «облегченной» процедуре таможенного контроля на логистических
терминалах.
С экономической точки зрения введение в эксплуатацию транспортной артерии будет
иметь большое значение для наращивания международных пассажиропотоков, создания
новых рабочих мест и развития торговли между Алтайским регионом РФ, Западной
Монголией и СУАР. Увеличению объемов экспорта из СУАР в Россию мяса, шерсти,
кожевенного сырья, пуха и угля способствовала отмена таможенных пошлин на ввоз
оборудования, приобретаемого для развития предприятий по переработке сырья и
производству этих товаров.
Церемония открытия автопробега «Китай – Монголия – Россия» в китайском порту
Тяньцзинь ознаменовала начало реализации проекта развития трансграничных
автомобильных перевозок между странами в инновационном формате. Предыдущая модель
работы позволяла доставить товар и выгрузить его на границе.
Новая
форма
автомобильного сообщения между Азией в лице КНР и Европой в лице РФ при участии
Монголии как транзитной территории позволит ликвидировать барьер на пути развития
регионального сотрудничества и кооперации. Правовой основой перевозок по маршруту
Китай – Монголия – Россия будет межправительственное соглашение о международных
автомобильных перевозках, подготовленное Министерствами транспорта РФ, КНР и
Монголии и ЭСКАТО, которое будет подписано до конца 2016 года. По новому
транспортному коридору из Китая будет осуществляться перевозка пищевых продуктов,
текстиля, обуви, промтоваров, предметов мебели и быта, спортивного инвентаря и игрушек.
Экспорт предприятий Восточной Сибири будет представлен древесиной, целлюлознобумажной продукцией, цветными металлами, машинами и оборудованием, в т.ч.
электротехническими приборами, продукцией сельского хозяйства [4].
Таким образом, в настоящее время заложены основы и сформированы юридические и
организационно-финансовые условия создания трансграничного экономического коридора
«Китай – Монголия – Россия». В настоящее время реализован ряд мероприятий в области
развития туристического комплекса и транспортной инфраструктуры. В частности,
достигнуты договоренности о создании трансграничных межрегиональных туристических
маршрутов,
совершенствовании
рекреационного
потенциала,
диверсификации
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туристических продуктов, формировании благоприятного климата для развития туризма в
приграничных городах.
Перспективными направлениями в сфере развития трансграничного туризма являются
создание механизмов всестороннего обеспечения безопасности и помощи путешественникам
в чрезвычайных ситуациях, изучение возможностей разработки и продвижения совместных
туристических брендов, объединение практик информационной работы с туристами.
Существенным потенциалом в транспортной сфере обладает проект продления
трансграничного коридора в восточном направлении (в Тыву, Бурятию, Красноярский и
Забайкальский края), что позволит постепенно осваивать не только промышленно-сырьевой,
но и курортно-туристического потенциал Восточной Сибири в соответствии с
приоритетными целями долгосрочной программы социально-экономического развития
последней.
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ВЗАЄМОЗВ’ЯЗОК КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОСТІ ТА МАРКЕТИНГОВОГО
ПОТЕНЦІАЛУ ПІДПРИЄМСТВА
У статті розглянуті і проаналізовані взаємозв’язок маркетингового потенціалу та
конкурентоспроможності підприємства в сучасних умовах господарювання, проаналізовано основні підходи та
методи оцінки маркетингового потенціалу підприємства.
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The article reviewed and analyzed vzayemozvyazok marketing capacity and competitiveness in the current
economic conditions, analyzes the main approaches and methods of evaluation of the marketing potential of the
company.
Keywords: potential marketing potential, enterprise competitiveness.

Постановка проблеми. Сучасні умови господарювання обумовлюють необхідність
формування ефективних систем та механізмів підвищення конкурентоспроможності
підприємств будь-якої сфери діяльності в Україні. Волатильність вітчизняних ринків значно
ускладнює умови переходу для українських підприємств: існують обмеження доступу до
фінансування, скорочується попит на окремих сегментах споживчого ринку, змінюються
закупівельні умови тощо. Для того, щоб адаптуватися до мінливого бізнес-середовища або
випередити його зміни, підприємства мають спиратися на власні сили і можливості щодо
здійснення певних видів діяльності на тих чи інших сегментах споживчого ринку. Але
наявність таких можливостей (маркетингового потенціалу) не означає, що, навіть будучи
виявленими, вони будуть реалізовані. У зв’язку з цим особливу роль у процесі підвищення
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економічної
ефективності
підприємства
відіграє
аналіз
взаємозв’язку
конкурентоспроможності та маркетингового потенціалу підприємства.
Аналіз останніх досліджень та публікацій. Поняття маркетинговий потенціал
відносно нове і продиктовано поглибленням ринкових відносин в сфері національної
економіки. Аналізу складових економічного потенціалу підприємства присвячено роботи
багатьох вітчизняних науковців, таких як І. Бланка, Н. Власової, Ю. Іванова, Н.
Краснокутської, Л. Лігоненко, А. Мазаракі, І. Отенко та інших [1-4]. Дослідженням проблем
оцінки
впливу
маркетингової
складової
економічного
потенціалу
на
конкурентоспроможність підприємства присвячені праці багатьох видатних закордонних
вчених: Ф. Друкера, Ф. Котлера, Д. Нортона, В. Паретто,Т. Питерса, Ф.А. Хайєка, Ф.
Шрейдера та інших. Можна погодитися з думкою більшості науковців, що маркетинговий
потенціал – це сукупність засобів і можливостей підприємства в реалізації ринкової
діяльності. Його сутність полягає в максимальній можливості мобілізації та використання
підприємством всіх передових напрацювань в області маркетингу.
Метою даної статті є виявлення проблемних аспектів конкурентоспроможності
підприємства та її взаємозв’язку з маркетинговим потенціалом підприємства для порівняння
наявних та можливих конкурентних переваг підприємства.
Виклад основного матеріалу. Перебудова економічної системи призводить до
посилення потреб підприємств щодо оцінки наявних та виявлення можливих ресурсів,
механізмів та технологій, що забезпечать високий рівень адаптивності до змін. У сучасних
умовах постійного зростання рівня конкуренції та обмеження споживчого попиту все
гостріше стає проблема порівняння результатів діяльності підприємств. Тобто для
підприємств виникає нагальна потреба в визначенні власних конкурентних позицій на ринку.
Конкурентні позиції відображають ключові фактори успіху підприємства: фінансовий
стан, асортимент товарів, їх якість, собівартість, рентабельність, комерційні умови,
організація збутової мережі і технічного обслуговування продукції, репутація (імідж)
підприємства, вплив тенденцій розвитку кон’юнктури на його положення на ринку , кадрова
політика і кадровий склад, наявність або відсутність прогресивних технологій, підтримка з
боку держави і інше [5, с. 7].
Конкурентоспроможність підприємства на ринку визначається шляхом визначення
позицій підприємства у порівнянні з іншими за такими показниками: здатність адаптування
до змін; технологія, яка застосовується підприємством; властивості і якість обладнання, яке
використовується; знання і практичний досвід персоналу; система управління і комунікацій.
У зазначеному комплексі одними з найважливіших є показники кваліфікаційно-професійного
розвитку персоналу підприємств. У ринкових умовах господарювання перед підприємствами
виникає необхідність працювати по-новому – враховувати закони і вимоги ринку,
опановувати новий тип економічної поведінки, адаптувати всі сторони діяльності до
ситуацій на ринку [3, с. 168-169].
Виявленню проблемних аспектів конкурентоспроможності підприємства повинна
передувати попередня оцінка наявних та потенційних можливостей кожного з них. Доцільно
використовувати комплексну оцінку та порівняльний аналіз для визначення маркетингового
потенціалу підприємств для порівняння наявних та можливих конкурентних переваг
підприємства.
Для
дослідження
взаємозв’язку
маркетингового
потенціалу
та
конкурентоспроможності підприємства необхідно визначити показники щодо оцінки
складових його елементів і використовувати такі методи їх оцінки, на основі яких можна
прийняти управлінські рішення щодо вибору стратегії розвитку діяльності підприємства, що
підвищувала би її конкурентоспроможність. Погоджуючись з авторським колективом на чолі
з Ю.Б. Івановим, можна зазначити, що оскільки маркектинговий потенціал формується із
певного ряду багатофакторних складових, тому при його оцінці треба врахувати такі
припущення [2]:
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1. Оскільки потенціал підприємства є системою взаємозалежних елементів, ступінь
достатнього розвитку його складових оцінюється відносно максимальної «корисності»
сукупного потенціалу, утвореної взаємодією всіх елементів.
2. Для виміру потенціалу підприємства необхідно створити комплекс кількісних і
якісних параметрів, які охоплюють всю сукупність складових та їх факторів.
3. Комплекс параметрів має бути визначений з урахуванням галузевої специфіки
підприємства, що аналізується.
4. Управління розвитком потенціалу доцільно проводити з урахуванням властивих
для нього принципів.
Маркетинговий потенціал є невід’ємною частиною загального потенціалу
підприємства, що відповідає за забезпечення постійної конкурентоспроможності товару
підприємства на ринку. Маркетинговий потенціал формується на основі внутрішніх та
зовнішніх елементів. Ключовими внутрішніми елементами є стиль управління, чіткість та
швидкість прийняття маркетингових рішень, ресурси, які підприємство самостійно генерує.
Як справедливо вважає автор монографії [4] І.П. Отенко, інтерес при управлінні
потенціалом представляє комплексна оцінка, яка базується як на визначенні величини
потенціалу, так і на дослідженні динаміки змінювання у його стані й використанні.
Вимірювання маркетингового потенціалу повинно включати оцінку всіх його складових,
враховуючи при цьому визначальні й різноманітні за своєю суттю чинники: рівень
досягнення цілей підприємства, ефективність функціональних сфер діяльності, здатність
системи управління до поступального самовдосконалення й саморозвитку і т.і. Ефективність
процесів управління маркетинговим потенціалом та підвищення конкурентоспроможності
підприємства, тобто його використання й розвитку, є інтеграція ресурсів й зусиль, знань й
навичок, задумів й вчинків, вирішень й дій і т.і. Реалізація цих процесів є результатом
синергетичного поєднання свідомості, управління й діяльності людини. Комплексну оцінку
маркетингового потенціалу підприємства доцільно здійснювати з використанням сукупності
показників у співставленні з цілями функціонування й розвитку підприємства. Хоча
безперечною перевагою такого підходу є врахування організаційно-управлінського чиннику
розвитку потенціалу, проте доцільність окремого розгляду результатів діяльності
підприємства, що, на наш погляд, свідчать саме про рівень використання організаційних
можливостей, викликає сумніви. Вважаємо за доцільне виділити ресурсну та організаційну
складові маркетингового потенціалу підприємства. Узагальнення пропозицій щодо
методичного інструментарію оцінки використання маркетингового потенціалу підприємства,
виходячи з складових потенціалу, наведено на рис.1.
СКЛАДОВІ МАРКЕТИНГОВОГО ПОТЕНЦІАЛУ ПІДПРИЄМСТВА:
РЕСУРСНА

ОРГАНІЗАЦІЙНА

МЕТОДИ ОЦІНКИ РЕАЛІЗАЦІЇ МАРКЕТИНГОВОГО ПОТЕНЦІАЛУ ПІДПРИЄМТВА:
коефіцієнтний
індексний
рейтинговий
експертний
бальний
рейтинговий
бальний
Рис. 1. Методи оцінки використання (реалізації) маркетингового потенціалу
підприємства
Для більш якісної оцінки складових елементів ресурсного потенціалу, на наш погляд,
доцільним буде використання рейтингового методу, який надає можливості для порівняння
ефективності використання потенціалу з найкращими результатами використання за групою
підприємств (встановленим нормативом, в динаміці тощо). Для формування кінцевих
висновків щодо використання складових ресурсного потенціалу, на нашу думку, можливим
є також застосування бального методу, хоча в такому разі посилюється суб’єктивність оцінки
через можливі варіації у розробці шкали бальної оцінки.
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У зв’язку з тим, що вихідною метою реалізації організаційних можливостей є
забезпечення цільової спрямованості підвищення конкурентоспроможності підприємства, то
оцінку організаційного потенціалу і відповідно роботи керівництва підприємства, на нашу
думку, треба починати з дослідження динаміки кінцевих результатів діяльності
підприємства, тобто з використання індексного методу. Для врахування ж якісних
характеристик організації діяльності у торговельному
підприємстві доцільним буде
застосування методу експертної оцінки з відповідною бальною інтерпретацією отриманих
результатів.
Зазначені методи оцінки нададуть можливість більш точно та своєчасно передбачати
дії конкурентів, поведінку споживачів, діяльність контрагентів.
Таким чином, існує тісний зв'язок між конкурентоспроможністю та маркетинговим
потенціалом підприємства. Існування численних методів, які гуртуються на різних способах
оцінки і часто не містять інструментарію отримання остаточних висновків, не сприяє
формуванню єдиної методологічної бази. Доцільно врахувати неоднорідність
маркетингового потенціалу підприємства та наступні дослідження мають здійснюватися
відокремлено за кожним напрямом.
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У статті виявлені сутність та особливості фандрайзингу як форми та інструменту поточного
фінансування соціокультурної діяльності. На основі всебічного аналізу зарубіжного досвіду обґрунтовані його
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Важливим інструментом та джерелом фінансування культурної діяльності є фандрайзинг.
Фандрайзер не вимагає грошей на культуру, а пропонує взаємовигідне співробітництво та
готовий роз'яснити потенційному фінансовому донору, в чому він бачить цю спільність
інтересів, включаючи і можливі вигоди самого донора. У фандрайзингу необхідно виходити не
стільки з власних інтересів і проблем, скільки з роз'яснень донорам, чим і як ми зможемо
допомогти у вирішенні їхніх проблем. Спільність інтересів важливіша розмов про дружбу.
Тільки після продуманої та виразної роботи над власним іміджем можливо приступати до
вирішення організаційних питань здійснення фандрайзингу.
Найбільш обґрунтованими та системними є праці в дослідженнях фандрайзингу
українських та зарубіжних науковців, але варто звернути увагу на наукові напрацювання
вітчизняних науковців: Бусленка Б. В. та Башуна О.В. Чернявської О.В., яка дала визначення
фандрайзингу та створила навчальну програму і лекційний курс для студентів. Фандрайзинг
досить новий термін, тому аналіз дослідження його механізму на сьогоднішній день є досить
актуальним, особливо для фінансового забезпечення сфери культури у регіонах.
Основним завдання є виявлення сутності та особливостей фандрайзингу як форми та
інструменту поточного фінансування соціокультурної діяльності.
Кожна фандрайзингова кампанія має чітко визначені завдання, відповідно з якими
виділяються два основних види фандрайзингу. Якщо завдання фандрайзингу зводяться до
надходження конкретних коштів під реалізацію культурно-мистецьких проектів та заходів,
то даний вид фандрайзингу можна назвати проектним. Проектний фандрайзинг є найбільш
зручною формою залучення коштів як для самої організації культури, так і для сторони, що
фінансує. Це пояснюється наявністю чітко визначених цілей використання коштів,
можливістю залучення значних фінансових джерел при низьких витратах на фандрайзинг, а
також отриманням комерційних вигод від фінансування проектів [1].
У разі направлення залучених коштів на покриття поточних витрат можна вважати
такий вид фандрайзингу оперативним. Оперативний фандрайзинг є найменш ефективною
формою залучення коштів в організацію культури, тому що залучувані кошти не мають
цільового призначення та акумулюються в її поточному бюджеті. Вони можуть йти на
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виплату заробітної плати, покриття комунальних та матеріальних витрат, внаслідок чого
знижується зацікавленість вкладників в подібному фінансуванні. Найчастіше оперативний
фандрайзинг застосовується організаціями (установами) культури, що знаходяться в
критичному фінансовому становищі. У цій ситуації вони, через свою суспільну значимість
можуть залучатися від держави та приватних осіб, на погашення своїх боргів (табл. 1).
Таблиця 1
Етапи проведення фандрайзингу в культурних установах України
Етапи фандрайзингу

Складова етапу

Планування

Розробка змістовної програми залучення коштів. Визначення витрат
організації культури на певний період. Вибір видів фандрайзингу.

Реалізація

Вибір методів проведення фандрайзингу. Встановлення відповідальності за
проведення фандрайзингу. Виділення коштів на реалізацію фандрайзингу.

Контроль

Здійснення контролю за ходом реалізації фандрайзингу. Коригування планів з
урахуванням змін, що відбулися.

Аналіз

Визначення ефективності етапу планування. Аналіз ефективності етапу
реалізації. Оцінка ефективності кінцевих результатів.

В якості прикладу можна навести зарубіжний досвід Метрополітен-музею. У 1998 р.
у зв'язку з різким скороченням бюджетного фінансування музею утворилися борги по сплаті
комунальних витрат та заробітної плати на загальну суму 7,8 млн. доларів. Це змусило музей
звернутись до оперативного фандрайзингу, за допомогою якого було зібрано кошти на
покриття поточних витрат. При цьому оцінки ефективності кінцевих результатів
фандрайзингу використовуються коефіцієнт окупності витрат на фандрайзинг (Ко) та
коефіцієнт рентабельності фандрайзингу (Rф). Так, коефіцієнт окупності витрат на
фандрайзинг показує, скільки разів за обраний період витрати на фандрайзинг окупаються за
рахунок залучених в ході фандрайзингу засобів (формула 1).

Ко 

Залучені кошти
Витрати на фандрайзинг

(1)

Коефіцієнт рентабельності фандрайзингу (формула 2) показує, скільки прибутку
(різниця між залученими коштами та витратами на фандрайзинг) припадає на одиницю
залучених від фандрайзингу грошових засобів.

Rф 

Прибуток
 100%
Витрати на фандрайзинг

(2)

Для кожного виду фандрайзингу можливо виділити часткові показники ефективності.
Так, для проектного фандрайзингу актуальними будуть показники прибутковості проекту,
витрати на проект та інше. Для оперативного фандрайзингу доцільно застосовувати
коефіцієнти покриття різних видів витрат (комунальних витрат, витрат на заробітну плату)
[2].
Аналіз фандрайзингу в державних установах культури м. Києва та м. Львова за 20112013 рр. показав, що установи культури активно розроблюють фандрайзингові програми для
залучення позабюджетного фінансування. Так, У Національному художньому музеї,
Національному оперному театрі ім. Шевченка, музеях Києво-Печерської Лаври, Софії
Київської чітко простежується тенденція зростання залучених джерел фінансування за
рахунок фандрайзингу.
Фандрайзинг даних установ культури орієнтований більшою мірою на залучення
вітчизняних ресурсів як найбільш стабільного джерела фінансування в українських умовах.
Залучення коштів із зарубіжних джерел відбувається через представництва та благодійні
організації, що діють від імені установи культури за кордоном. Відкриття іноземних
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представництв переслідує цілі не тільки залучення інвестицій в установу культури, а й
розширення його діяльності за кордоном. У завдання таких представництв входять
організація культурно-просвітніх заходів, розробка системи членства. Так, новою політикою
музеїв України може бути відкриття своїх представництв за кордоном, у країнах, де
проживає велика українська діаспора [3, с. 46].
Створення благодійних організацій при установах культури є важливою особливістю
фандрайзингу музеїв та театрів м. Києва, м. Львова, інших міст. Найбільш поширеними
формами доброчинних організацій виступають благодійні товариства та фонди. Метою
даних благодійних структур є залучення коштів не в бюджет установи культури, а в
спеціально створені юридично самостійні організації, що забезпечує більш високий рівень
фінансового менеджменту. Прикладом можна привести закордонні товариства друзів музеїв
та театрів, які організують гастролі, фестивалі, стажування для артистів, збір коштів для
постановки опер, підтримки та реставрації історичних будівель установ культури. Так,
центральне товариство, створене ще в 1993 р. в Лондоні, керує діяльністю трьох інших
організацій в Нью-Йорку, Гельсінкі та Токіо, як друзів Маріїнського театру в Росії.
Одним з основних напрямів роботи товариств друзів Маріїнського театру є залучення
членських внесків з боку фізичних та юридичних осіб. Суми членських внесків для фізичних
осіб диференціюються за трьома категоріями: просте індивідуальне членство (75,0 дол.
США), пільгове для студентів та пенсіонерів (45,0 дол. США) та привілейоване (золоте 375,0 дол. США), а для юридичних осіб існує категорія корпоративного членства з сумою
внеску 1500 дол. США. Залежно від величини внеску члени отримують різні привілеї,
наприклад, лазерні диски з записами кращих опер, регулярну інформацію про репертуар
театру, право участі в щорічних зустрічах друзів з артистами. Крім того, члени мають
можливість замовити кращі квитки на всі вистави та вчинити ексклюзивні тури на основні
оперні фестивалі, в яких бере участь театр. Слідом за Маріїнським театром подібні
закордонні товариства друзів були відкриті Ермітажем, Третьяковською галереєю.
Іншим прикладом благодійної організації при установі культури може слугувати
досвід роботи доброчинного Фонду Ермітажу в Нідерландах, створеного в 1994 р. за
підтримки уряду Нідерландів та ЮНЕСКО. Основними цілями Фонду є забезпечення
безпеки та збережень колекцій Державного Ермітажу, організація виставок, наукових,
освітніх програм музею. Нині Фонд, який об'єднав провідні голландські компанії та
організації культури, проводить широкомасштабну компанію по збору коштів на реалізацію
проекту під назвою “Новий дах для майстрів в Ермітажі”. Проект передбачає не тільки
ремонт покрівлі будівель Ермітажу, а й усіх архітектурних деталей даху [4, с. 147].
Організаційне забезпечення складається з створення ряду умов, необхідних для
успішного фандрайзингу. Перш за все, необхідний рахунок, на якому будуть акумулюватися
кошти. У разі разової фандрайзингової кампанії це може бути рахунок вже існуючої
організації - кампанія збору коштів під будь-який проект може бути реалізована якими
завгодно структурами. У випадку систематично здійснюваного фандрайзингу або
масштабного тривалого проекту, створюються спеціальні некомерційні організації класичним прикладом таких фірм є згадувані фонди.
Рахунок, проте, є чисто технічною умовою здійснення фандрайзингу. На початку і
протягом всієї фандрайзингової кампанії у потенційних донорів часто виникає цілком
природне бажання ознайомитися зі статутом організації, що здійснює фандрайзинг, на
рахунок якої будуть перераховані кошти. Тому організатори фандрайзингової кампанії
повинні бути готові до такої ситуації та запастися необхідною кількістю примірників
власного статуту, оформлених згідно з існуючими правовими нормами, для того щоб їх
можна було демонструвати партнерам та донорам.
Багато в чому кінцевий успіх справи залежить не тільки і не стільки від установчих
документів, скільки від популярності та репутації організаторів фандрайзингу. Оскільки
найчастіше мова йде про збір коштів на підтримку проектів та програм соціально та культурно
значущих, остільки для потенційних донорів важливо мати гарантії того, що проект,
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пропонований їх увазі, дійсно соціально значущий, а в його реалізації беруть участь відомі
авторитетні люди та організації. Дуже часто знайомство з потенційним донором починається з
ознайомлення його зі складом засновників, правління, комітету підтримки, включаючи
рекомендаційні матеріали (листи, curriculum vitae організаторів).
Є, звичайно, талановиті артисти, художники, музиканти з організаційним даром, які
вміють і люблять займатися саморекламою, самопросуванням. Яскравими прикладами є
художник С. Поярков, скульптор О. Пінчук. Але це, швидше, виняток із правил. Останнім
часом для проведення фандрайзингової кампанії все частіше залучаються професіонали або
навіть організації (некомерційні громадські організації, фонди) на договірній основі. Його
технічне забезпечення включає в себе обладнання офісу, в якому можна було б здійснювати
необхідні контакти, а також оргтехніку - занадто багато в успіху справи залежить від
оформлення та зовнішнього вигляду документів та інформаційних матеріалів, оперативного
зв'язку. Тому для фандрайзингової кампанії необхідна наявність комп'ютерів, принтера,
мінімум двох телефонних номерів (“на вхід” та “на вихід”), факсу та електронної пошти.
Тільки на базі сучасного персонального комп’ютера та програм можна забезпечити
єдиний підхід до вирішення наступних найважливіших різнорідних технологічних умов і
задач фандрайзингу: створення та редагування великої кількості текстів: звернень,
листування, організаційних документів тощо. Комп'ютер дозволяє легко та швидко
отримувати на основі базових макетів всіх цих матеріалів їх різні модифікації. Важливим є
використання новітніх інформаційних технологій та засобів зв'язку, таких як електронна
пошта, мультимедіа, припускає наявність необхідної комп'ютерної бази, також значима
сучасна поліграфія, побудова різних оригінал-макетів документів та матеріалів з
використанням різних шрифтів, таблиць, схем та іншого ілюстративного матеріалу також
можливі тільки при використанні оргтехніки.
Він забезпечує: створення та ведення інформаційних баз даних про реальних та
потенційних донорів, ступеня й ефективності їх залучення до благодійної чи спонсорської
діяльності, зрозуміло, можна вести і вручну (в зошитах, блокнотах, на картках), але і
наочність, і оперативність роботи з ними багаторазово зростають з використанням
комп'ютерної технології; облік та контроль ходу збору коштів, архівування необхідних
відомостей (особливо в єдиному форматі та мережі з бухгалтерією), аналіз результативності
та економічності фандрайзингу - оперативність та ефективність цих операцій, з очевидністю,
зростають при використанні персонального комп'ютера [5, с. 67].
Планування фандрайзингу організації повинно опиратися на її загальну стратегію
розвитку. Це може бути загальна маркетингова стратегія, але можуть бути і спеціальні
стратегії фандрайзингу. Прикладом може служити “Модель стратегії роботи зі спонсорами”,
розроблена в Національному театрі опери та балету. Вона включає в себе наступні позиції:
1.
Розробка стратегії роботи зі спонсорами. 1.1. Розробка Титульного списку
заходів, що вимагають позабюджетне фінансування. 1.2. Розробка і реалізація
функціонування Книги меценатів. 1.3. Створення та затвердження графіка переговорів з
потенційними спонсорами. 1.4. Ухвалення рішення про роботу з Фондами. 1.5. Підготовка
пропозицій в Обласній Раді народних депутатів про податкові пільги меценатам. 1.6.
Розробка програми контактів зі спонсорами (ювілеї, дні народження керівників). 1.7.
Створення системи “меценатських вистав” з дорогими квитками, зустрічами з артистами.
2.
Контакти з меценатами. 2.1. Переговори зі спонсорами. 2.2. Робота з
депутатами за планом. 2.3. Постановка та проведення виїзних поздоровлень. 2.4. Постановка
та проведення ексклюзивних спектаклів.
Плануванню проведення кампанії фандрайзингу повинна передувати розробка власне
змістовної програми або проекту, під які будуть залучатись кошти. Таку програму
організатори фандрайзингу повинні мати на руках за 4 - 6 місяців до початку
фандрайзингової кампанії. Це необхідно для ретельної її підготовки. Йдеться про підготовку
всіх необхідних інформаційних матеріалів (звернень, пропозицій, описів проекту тощо), А
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також для оцінки перспективності фандрайзингу, визначення кола можливих донорів,
балансу витрат та можливих надходжень [6, с. 19].
Оптимальний термін для початку фандрайзингової кампанії – 6-9 місяців до
головного підсумкового заходу проекту, під який шукаються кошти. Починати їх шукати за
місяць до терміну не перспективно. Кошти під великі масштабні проекти треба починати
шукати за рік-півтора, а то й більше. У найзагальнішому вигляді, можна говорити про чотири
основні групи донорів та жертводавців коштів: державні та міждержавні організації та
інстанції (вітчизняні та зарубіжні); бізнесова сфера, включаючи банківську, промислову,
торговельну, сферу послуг; прибуткова сфера, перш за все – благодійні фонди (вітчизняні,
зарубіжні); приватні особи.
Інформаційне забезпечення фандрайзингової діяльності включає в себе підготовку
інформаційної бази даних (відомостей про донорів, з якими буде вестись робота), необхідних
інформаційних та рекламних матеріалів, а також завдання системи обліку. Відомості про донорів
(інформаційна база даних) повинна містити необхідну інформацію про всіх потенційних донорів
та жертводавців, відібраних для роботи по виділених основних чотирьох групах (державні
організації, комерційні організації, некомерційні організації та приватні особи).
По кожній з чотирьох груп (категорій) необхідно скласти переліки адресатів, а по
кожному потенційному донору мати, як мінімум, такі відомості: повна і скорочена назва
організації; її адресу; прізвища, імена, по батькові, соціальний статус (посади, звання,
ступені тощо) перших посадових осіб, а також осіб, що вирішують питання спонсорства,
благодійності, патронажу; їх особисті пристрасті в сфері культури, хобі тощо; сфера (види)
діяльності фірми, її споживачі, клієнти, товари, партнери; економічний стан фірми;
географічна зона діяльності фірми; які сфери та види діяльності є для цього донора
пріоритетними для надання підтримки; у яких формах та обсягах традиційно надається
підтримка.
“Глибина” інформаційної бази даних може бути і більшою, що залежить від цілей,
досвіду, наявних контактів. Зазвичай база даних по кожній категорії складається за
територіальною (регіональною) ознакою. Вона є найбільш природною в плані соціального
середовища підприємства-донора, в якому формується її репутація, імідж, громадська думка.
Хоча все частіше регіональний фактор виявляється не настільки істотним через динамічний
розвиток транспорту та комунікацій.
Джерела відомостей про потенційних донорів можуть бути різноманітними:
- всілякі довідники (телефонні довідники, видання типу “ Хто є хто ” тощо); вони
необхідні як при роботі “з нуля ”, так і на всю наступну фандрайзингову діяльність;
- списки клубів, асоціацій, спілок (клуби меценатів, Ротарі-клуби, промислові та
банківські спілки, асоціації тощо), які об'єднують діловий світ, - крім іншого, самі ці
організації можуть стати донорами і жертводавцями;
- Інтернет - практично всі великі фірми, благодійні фонди мають зараз свої сайти, на
яких обов'язково буде інформація про їх доброчинність, благодійну діяльність, а то й умови
їх надання;
- інформація ЗМІ про ділове життя (які банки та фірми діють у даному регіоні), про
підтримку культурної діяльності (хто і як надає підтримку);
- коло спілкування засновників організації – фандрайзера або членів комітету
підтримки, особисте коло спілкування фандрайзерів;
- інформація, якою володіють конкуренти – інші організації-фандрайзери та яка може
бути надана на паритетних, договірних засадах (обмін списками, співпраця, розподіл сфер
діяльності за часом або різними програмами).
До інформаційних та рекламних матеріалів фандрайзингу відносяться ті документи і
матеріали, які можуть використовуватися в роботі з потенційними донорами щодо залучення
їхніх коштів: статутні документи організації; короткий опис організації (її передісторія,
історія створення, діяльність, цілі, досягнення), оформлена у вигляді буклету або релізу, вона
може доповнюватись коротким описом життєвого шляху та діяльності перших осіб
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організації (або організаторів кампанії); добірка відгуків, оцінок у пресі та інших ЗМІ, що
виражають громадську думку про організацію-фандрайзер та її діяльність; візитні картки,
бейджи фандрайзерів та добровольців; документи та матеріали, що характеризують
конкретні проекти та програми (описи, тексти пропозицій, кошторису тощо).
Стосовно проведення кожної фандрайзингової кампанії, тобто стосовно кожного
конкретного проекту або програми, потенційних донорів слід розділити на дві частини: так
звані “гарячий” та “холодний” списки. У першому випадку мова йде про потенційних донорів,
робота з якими є першочерговою: чи то віддача від них найбільш ймовірна та найбільш
масштабна, чи то з ними вже встановилися міцні відносини. “Холодний” список включає менш
вірогідних донорів, віддача від яких є не такою істотною. Зробити такий поділ необхідно для
оптимального використання ресурсів та часу. Іноді віддачі від одного донора виявляється
достатньо, щоб вирішити проблему забезпечення проекту
Найбільш впорядкованою (цивільною та респектабельною) є, як свідчить досвід,
організація спонсорства в режимі спонсорських пакетів. Така організація спонсорування
виправдана в тих випадках, коли організація – одержувач добре відома, фандрайзингом
займається не від випадку до випадку, а систематично або також чітко та ясно формулює свої
послуги потенційним спонсорам в рамках реалізації спільної програми або проекту.
Спонсорський пакет розсилається поштою або передається при особистих контактах
комплект матеріалів та документів.
При будь-якому результаті контактів з приводу конкретного проекту професійний
підхід до фандрайзингу припускає вибудовування довгострокових відносин із донорами –
реальними та потенційними. Цій меті слугує формування у них почуття причетності,
відповідальності за справу фандрайзингової організації. Для цього необхідно ненав'язливо, але
систематично втягувати донорів в орбіту інтересів вашої організації. Подібна діяльність по
створенню сприятливого ґрунту для розвитку відносин з донорами (“підгортання”) може
включати в себе ознайомлення донорів з планами роботи, новими програмами; інформування
про заходи що проводяться; знайомство з підсумками роботи, звітами про реалізацію проектів;
запрошення на засідання правління та інші заходи; розсилка квитків, запрошень, програм.
Ці та інші дії можуть бути спрямовані на перших осіб та осіб, які приймають рішення
з приводу фандрайзингу, інших співробітників, колективів, членів сімей. Якщо підтримка
надається внаслідок особистих симпатій відповідальних осіб, що спонсорується організація
та проект виявляються досить вразливими. Чим глибше корінням піде спонсорство в
діяльність некомерційної організації, тим довше будуть тривати зобов’язання спонсора, а
значить, успішніше буде проект. Важливою умовою успіху є підтримка тісного контакту зі
спонсором протягом усього періоду здійснення проекту. Чим тісніше співробітництво, тим
успішніше буде проект, а це обіцяє і більш тривалий подальший зв'язок зі спонсором.
Не зайвим буде і надання донору офіційного фінансового звіту про використання його
коштів. По-перше, такий звіт може згодитися донору в його контактах з фінансовими та
податковими органами, а по-друге, сприятиме розвитку довірчих відносин. Однак залежність від
спонсора в щоденній діяльності робить організаторів уразливими при зміни політики або
кадрового складу керівництва організації яка спонсорує. Тому корисно слідувати правилу “не
класти всі яйця в одну корзину” та працювати з досить широким колом донорів.
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В статье раскрыто методологию формирования конкурентно-рыночной стратеги для предприятий
нефтегазового комплекса с учетом особенностей их деятельности в условиях трансформации существующего
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Суть рыночной экономики заключается в корреспондировании стратегических задач
конкурентно-рыночной стратегии с общественным воспроизводством конечного продукта,
необходимого для удовлетворения потребностей общества.
Успех предприятия на рынке зависит не столько от его производственных и
финансовых возможностей, сколько от степени ориентации его деятельности на потребителя,
от того, насколько грамотно оно удовлетворяет потребности личности и общества.
Результаты комплексных исследований рынка и его потребностей помогают производить
товары, оказывать услуги или проводить политику в соответствии с требованиями, как
индивидуальных потребителей, так и общества в целом. Поэтому, основной задачей
подобных исследований является оказание помощи менеджерам в принятии правильных и
своевременных решений по текущим вопросам во всех сферах их многоплановой
деятельности [4, с. 283]. Своевременная и достоверная информация может и должна стать
рыночным конкурентным преимуществом предприятия, позволяющим ему не только
удерживать занимаемые позиции на рынке, но и значительно улучшать их.
Нефтяная и газовая промышленность определяют экономику государства, так как от
ее развития зависит благосостояние населения, цены на продукцию. Поэтому в конкурентнорыночной стратегии предприятий нефтегазового комплекса должно быть отражено все
содержание исследования их рыночной среды – от изучения и анализа рынка, тенденций его
развития до финансирования научно-технических исследований, разработки, производства и
реализации произведенных товаров в соответствии с реальными возможностями
предприятия и спросом потенциальных потребителей. Анализ рынка, его потребностей и
рыночной системы в целом должен осуществляться на всю «глубину» рыночных трансакций.
Речь идет об участии в многоплановой деятельности предприятия не только отдельных
специалистов, но и всего персонала фирм и организаций. В связи с этим, актуализируется
задача институционального предпринимательства, нацеленного на производство таких
формальных норм и неформальных ограничений, в рамках которых каждый сотрудник
фирмы имел бы причастность и активно вовлекался бы в конкурентно-рыночную
деятельность
предприятия.
Новизна
данного
подхода
заключается
в
его
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воспроизводственном содержании измененной роли и значения конкурентно-рыночных
стратегий для повышения эффективности деятельности хозяйственного субъекта рыночных
отношений.
Концепция высокоэффективной конкурентно-рыночной стратегии предприятий
нефтегазового комплекса промышленности, которую можно представить в виде
последовательных этапов, содержание которых меняется исходя из конкретных условий и
целей предприятия. На первом этапе формулируется миссия предприятия, конкретизируются
ее цели, с которыми согласны, и руководители и сотрудники. Второй этап включает анализ
состояния внешней среды, выявление существенных изменений и тенденций ее развития.
Основной задачей третьего этапа видится изучение деятельности приоритетного конкурента,
выявление его ключевых факторов успеха. На четвертом этапе необходимо выявить
неудовлетворенные потребности, провести исследование потенциальных потребителей
продукции предприятия и найти наиболее эффективные способы их удовлетворения. Пятый
этап требует изучения своих внутренних возможностей, выявления сильных и слабых сторон
деятельности предприятия. Задача шестого этапа – позиционирование предприятия и его
продукции на рынке. На седьмом этапе необходимо уточнить цели предприятия и
определить основные задачи, решение которых должно привести к достижению
поставленных стратегических целей. Восьмой этап – осуществление выбора эффективной
стратегии деятельности предприятия на конкретном сегменте рынка. Девятый этап посвящен
планированию деятельности предприятия, определению целей, а также оптимальных путей,
средств и способов их достижения. На десятом этапе предстоит разработать конкретные
маркетинговые стратегии – товарные, ценовые, сбытовые, коммуникационные, исходя, в
первую очередь, из того положения, которое занимает предприятие на целевом рынке. На
одиннадцатом этапе осуществляются мероприятия, связанные с выявлением открывающихся
на рынке возможностей и формирования ключевых факторов успеха предприятия в новых
изменившихся условиях. Заключительный двенадцатый этап требует постоянных
корректирующих воздействий со стороны руководителей предприятия, направленных на
совершенствование управления и повышение эффективности осуществляемой деятельности
в условиях турбулентности окружающей внешней среды [3, с. 43-44].
При формировании конкурентно-рыночных стратегий предприятий нефтегазового
комплекса необходимо, в первую очередь, учитывать следующие особенности их
деятельности [2, с. 74-76]:
1. Высокая капиталоемкость – объем средств, необходимых для развития отрасли.
Капиталоемкость систематически растет, так как основные работы осуществляются на
больших глубинах: 2,5 – 5 км.
Требуется создание протяженной системы трубопроводов.
Самые капиталоемкие переделы – транспорт и добыча. Транспорт в три раза дороже
добычи.
2. Это энергоемкие, трудоемкие и фондоемкие предприятия.
3. Наличие вертикально-интегрированных нефтегазовых компаний.
4. Комплексность – в отрасль входят предприятия, выполняющие различные цели
(добыча, транспорт, переработка). И все они увязаны с геолого-поисковыми работами,
добычей, транспортом, переработкой.
5. Самостоятельность в подготовке сырьевой базы, которая влечет огромное вложение
средств на ее развитие.
6. Ориентация на собственные ресурсы. При формировании объемов производства
может появиться импорт, но, как правило, нефтегазовые предприятия базируются на
собственных ресурсах.
7. Масштабность нефтегазовой промышленности. В нашей стране очень широкое
географическое размещение потребителей энергетических ресурсов, поэтому очень сложная
система транспорта, которая требует значительных капитальных вложений.
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8. Тесная взаимосвязь со всеми отраслями народного хозяйства – обеспечение сырьем
химической промышленности, металлургии, машиностроения.
9. Динамизм (необходим минимальный период времени для получения значительных
приростов и быстрой окупаемости инвестиций) и инерционность (зависит от факторов,
которые резко меняются).
10. Природно-климатические условия – находятся в зоне с неблагоприятными
природно-климатическими условиями (дополнительные затраты).
Структура и содержание современных конкурентно-рыночных стратегий предприятий
нефтегазового комплекса должны быть направлены на удовлетворение нужд личности и
общества в условиях масштабной социально-экономической трансформации [1, с. 170].
Сейчас конкурентно-рыночные стратегии аккумулируют многие ресурсы, необходимые
современным предприятиям для того, чтобы выжить и добиться процветания в условиях
агрессивной, а порой и враждебной рыночной среды. Если в процессе конкуренции лучше
удовлетворяются потребности людей, значит, в интересах общества сделать так, чтобы
конкуренция продолжала существовать. Вместе с тем, основным принципом конкурентнорыночной деятельности был и остается принцип приоритета потребителя. Следовательно,
ориентация на конкурента, позволяющая выявить ключевые факторы его успеха на рынке, не
может опровергнуть, а наоборот, подтверждает этот тезис. Поэтому, теория, являющая собой
основу конкурентно-рыночной деятельности предприятий нефтегазового комплекса
несколько иная. Это теория индивидуального выбора, базирующаяся на принципе
приоритета потребителя, но учитывающая реалии сегодняшнего дня, когда углеводородное
сырье занимает ведущее место в структуре энергопотребления мировой экономики.
Выявление и обоснование ведущей роли интересов потребителей обусловливают
необходимость разработки и практической реализации мероприятий, обеспечивающих
высокую эффективность формирования и экономической реализации эффективных
конкурентно-рыночных стратегий в условиях как локального, так и глобального рынков.
Это, в свою очередь, позволяет формировать эффективную политику предприятия по
таким направлениям как финансовая, инвестиционная, маркетинговая, инновационная
деятельность, что способствует созданию соответствующей институциональной
инфраструктуры в отрасли.
Следовательно, можно заключить, что конкурентно-рыночные стратегии
стимулируют приток инвестиций в комплексы промышленности и производства,
удовлетворяющие эти потребности, помогают выявлять всю гамму разнообразных
потребностей, опираясь на сегментацию рынка, стимулируют поиск новых подходов к
управлению и созданию товаров, что активизирует предпринимательскую деятельность,
приводящую, в конечном счете, к росту рыночной экономики.
Практика становления и развития социально ориентированной рыночной экономики,
как экономического базиса социально-экономического общества, по сути, есть конкретная
деятельность хозяйствующих субъектов по поиску путей и средств более полного
удовлетворения потребностей человека и общества.
Поскольку в основе социально ориентированной отраслевой народнохозяйственной
структуры лежат многообразные потребности общества, реальное удовлетворение которых
непосредственно связано с формированием и экономической реализацией, прежде всего,
конкурентно-рыночных стратегий. Это нацеливает социально-экономическую политику
государства на всемерное стимулирование развития тех видов производств, которые
призваны удовлетворить насущные потребности общества. Прежде всего, речь идет о
существенном расширении малого бизнеса, создании венчурних фирм, а также различного
рода постоянных и временных творческих групп и научно-исследовательских коллективов.
Видится вполне целесообразным создание специальных Фондов стратегического развития
малого и среднего бизнеса, в том числе за счет соответствующего использования природной
ренты.
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EMISSION OF SECURITIES AS THE WAY OF CAPITALIZATION
DEVELOPMENT OF NATIONAL ENTERPRISES
The article reveals the essence of the process of capitalization of the company, as the economic basis of its
innovative development, and analyzes the relationship of economic development trends of the indicators capitalization
companies. Considered one of the ways to increase the capitalization of the company by issuing securities.
Key words: capitalization, the stock market, corporate bonds, stocks, innovative system, IPO.

In the conditions change management principles associated with the approach of the
management companies acting important characteristic indicator value of the business, which
directly affects the market capitalization of companies.
The growth rate increases the market capitalization of the company rating and increases its
attractiveness. Therefore, the development of the market capitalization of companies represents an
important strategic task. One of the most effective areas address the issues is the choice of target
strategic indicators capitalization growth companies, namely the issue of securities.
Analysis of recent research and publications. Among domestic and foreign scientists
engaged capitalization problems: Amosha O., E. Baranowski, J. Zhalilo, James. M. Keynes, A.
Korniychuk, N. Miller, R. Tisnen, S. Shumsky, J. Fibocci and others.
However, still not resolved the implementation of strategic goals and objectives to manage
the process of capitalization growth companies.
The article is to outline the strategic principles of the market capitalization of domestic
companies by issuing securities.
Presenting main material. To effectively promote economic development, it is necessary to
have a transparent, efficient, responding world standards of national stock market. Analysis of the
impact of stock market capitalization and ensure that it is characterized by conceptual apparatus "of
the market capitalization." The capitalization of the market - is the cost of business, determined at
national, regional and international stock markets, the capitalization of which depends on the state
of corporate governance and implementation of innovative development programs, both individual
companies and the country as a whole [4].
Also, there are many views on the definition of "capitalization of the company».
Capitalization understood as:
 the value of securities traded on the stock market;
 valuation for revenue;
 efficient use of capital;
 quantitative description of the company, to create added value;
 converting resources into capital.
Some researchers out of the past, considering the capitalization of the volume of
accumulated capital, the other - assessing the level of capitalization based on income that is spent
on the capital increase, the third - from the future, considering the level of capitalization of future
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income. That is the meaning and interpretation of this concept is no single approach. This is largely
due to the fact that the capitalization of research carried out in the various scientific disciplines and
directions and from different perspectives.
Using different definitions of the same term to denote different in content linking processes
so that these processes may be different manifestations of the same phenomenon essentially. In a
number of studies determined that capitalization is multifaceted and complex phenomenon. It is
therefore necessary to find a definition of capitalization, which will provide a basis for further
specification and its specification depending on the level and scope of manifestation of this complex
phenomenon. [11]
In Ukraine, the figure is only several hundred billion dollars in absolute terms, in modern
terms it is less than half of GDP [3]. At the same time, developed countries long pass from market
to network relationships with high dynamics and flexibility of cooperation between companies. The
convergence of production to centers of accumulation added value depends on the ability to develop
and apply innovative products to employees based on specialization and intensification, for
example, the EU put into practice in strategic and economic alliances (clusters).
There is a need for sources of financing used by companies and sectors and the main factors
that hinder the development of the stock market at the macro level. The effective securities market
normally inherent special mechanism to ensure the quality of trade. For not much of this mechanism
serves enterprises listed on the stock exchange, as provided by current legislation [2].
Given the low level of development of enterprises innovative approaches to the management
of the investment process, we can assume that the role of the stock market to improve the
competitiveness of the country is too small because Ukraine occupies 88 place on access to the
stock market [3].
Similar trends are typical for attracting foreign capital, especially from neighboring
countries, the stock market of Ukraine. The foreign investor seeks to control the strategic sectors of
the national economy, as today, the stock market slightly Ukraine applies (even minimally) the
possible potential financial capital. A significant source of funding for the investment of the
company is borrowing money from securities issued and buying shares. [10].
One of the most effective sources of raising capitalization of domestic companies is the
issue of securities, such as corporate bonds and shares.
The bonds - one of the types of debt securities, means the formation of debt that can not only
emituvatysya different enterprises and companies and associations, corporations and other entities.
For corporate bonds are usually paid periodically determined in terms of percent of emissions is
called coupon. Most such bonds is paid a fixed percentage, which is determined by the issuer in
terms of output. Businesses provide bonds to raise funds for a fixed term and at interest and is very
attractive financial instrument. However, use of this tool can only relatively large and financially
stable corporations with high credit rating and a roll in markets where they intend to place their
bonds [9, s.133].
Initial Public Offering (IPO) conducting allow Ukrainian domestic enterprises to attract
huge capital investors, who wishing to join the owners of a particular business, improve
competitiveness and market value of the company due to its positive liquidity of financial
instruments on the securities market.
Ukrainian enterprises realize two forms of IPO:
1. Primary Public Offering (PPO);
2. Secondary Public Offering (SPO).
Regardless of the form of IPO held organization, public offering pursuing some common
objectives that can be realized in the following paragraphs:
1. Increasing the market value of the company;
2. Attracting investment;
3. Improving the competitiveness of the organization;
4. Change the organization of the "closed" to "public" [5, p. 271-272].
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In addition, compared to other tools to attract additional funds for businesses, bonds and
shares have certain advantages. Usually oblahitsiyi not require maintenance; formed public credit
history; through bonds, can attract significant amounts of funding for a sufficiently long period of
time; the flexibility of tax and financial planning. However, the bond issue requires the issuer
substantial transparency of the company. The latter fact of the company is considered a
disadvantage because the company requires additional responsibility. But in fact, transparency must
be an essential requirement for all Ukrainian enterprises.
Through uncompetitive and the underdevelopment of the stock market is low cost
companies to market slowed the growth of their capitalization. These trends are observed in some
sectors of the economy as a whole. In addition, approximately 3/4 of gross income accounted for
steel, chemical and petrochemical industries. Because of this, the state financial policy, which now
exists in Ukraine, inhibits the functioning and development of high technology industries in the
economy and the stock market, and leaves them incentives for development of micro, meso level,
macro level and mega-levels [6].
Conclusions
The capitalization of companies serves an indicator of the financial situation improve, and on the
other - their market value, determined by national, regional and global stock market. Attracting
additional capital by issuing corporate bonds and public offering (IPO), is one of the most effective
means of improving the capitalization of domestic companies. In addition, the bond issue and public
offering (IPO) requires transparent business activities in the conditions of European integration
processes, covering all aspects of modern Ukrainian society will contribute to the crisis of domestic
enterprises.
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КОНКУРЕНТНІ ПЕРЕВАГИ ТА КОНКУРЕНТНИЙ ПОТЕНЦІАЛ РОЗВИТКУ
КОРПОРАТИВНИХ АГРАРНИХ ФОРМУВАНЬ В УКРАЇНІ
The article reveals the peculiarities of formation the corporate agricultural companies in Ukraine. Identified
problems and competitive advantages of their functioning. Assess the competitive potential of large agricultural
companies. Identified the consequences of their activities for rural areas and rural communities. The ways and means
of improving the development of agrocorporate on the basis of transparent reporting, social responsibility, state
regulation.
Key words: agricultural enterprise, agricultural holdings, challenges, competitive advantages, potential,
factors, land, capital, concentration, social responsibility, market, state regulation.
У статті виявлені особливості формування корпоративних агроформувань в Україні. Визначені
проблеми та конкурентні переваги їх функціонування. Здійснена оцінка конкурентного потенціалу великих
агроформувань. Виявлені наслідки їх діяльності для сільських територій та сільських громад. Обґрунтовані
шляхи та засоби удосконалення розвитку агрокорпорацій на засадах прозорої звітності, соціальної
відповідальності, державного регулювання.
Ключові слова: корпоративні агроформування, агрохолдинги, проблеми, конкурентні переваги,
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Аналіз розвитку та ефективності функціонування організаційно-виробничих структур
в аграрній сфері економіки України є предметом постійної уваги і науковців, і практиків. Це
пов’язано не тільки з вибором оптимальних форм організації та управління у сільському
господарстві, але й із змістом виробничо-економічних відносин власності та розподілу,
соціально-трудових відносин, рівнем концентрації капіталів, ресурсів, розмірами та
масштабами виробництва. Важливе значення має також характер ведення ними
господарської та інших видів діяльності, відношення до вирішення екологічних проблем
довкілля (або їх продукування чи спричинення), соціальних проблем сільських жителів та
розвитку сільських територій загалом.
Необхідно зазначити, що проблеми утворення форм організації аграрного
виробництва та підприємств на їх основі досліджували та обґрунтовували І.Багрова, Н.
Давиденко, В. Дієсперов, Л. Кириченко, Г. Кулешова, О. Крисальний, М. Малік, О. Малютін,
Л. Мармуль, Т. Посвятенко, Б. Супіханов, О. Шпикуляк, Д. Черевко та інші відомі науковці.
У публікаціях вказаних авторів велика увага приділена процесам роздержавлення й
приватизації, механізмам та інструментам реструктуризації агроформувань, оцінці чинників
та розвитку інтеграції та кооперації, ресурсокористування й конкурентоспроможності.
Проте меншою мірою вказані процеси виявилися вивченими на рівні великих
агрохолдингів та інших корпоративних структур. Тому метою даної статті є визначення
проблем, конкурентних переваг та напрямів розвитку й удосконалення діяльності
агрохолдингів на засадах соціальної відповідальності з метою не тільки забезпечення їх
власної конкурентоспроможності, але й вирішення проблем розвитку сільських територій,
сільського населення, громадянського суспільства загалом. Також йдеться про умови
рівноправної конкуренції, ринкові позиції у національному та глобальному вимірах.
Десятиріччя здійснення радикальних соціально-економічних реформ в аграрній сфері
господарювання в України ознаменувалися гаслом роздержавлення, розукрупнення великого
суспільного виробництва та формування дрібних, малих і середніх фермерських господарств
та домогосподарств населення по типу, переважно, європейської моделі організації
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сільськогосподарського виробництва та сільських територій [1, с. 216]. Безумовно, в умовах
існування певних ресурсних, особливо земельних обмежень та значної щільності населення,
наявності розвинутої виробничої і
соціальної інфраструктури вони показали свою
життєздатність та конкурентоспроможність як на національному, так і світовому рівні.
Проте відомо також, що саме великі сільськогосподарські підприємства дозволяють
більш ефективно використовувати техніку й технології, раціонально формувати сівозміни,
нівелювати сезонність виробництва та зайнятості, забезпечуючи порівняно високі показники
рентабельності й конкурентоспроможності порівняно з малими [2, с. 136]. Вони також мають
більше фінансово-інвестиційних можливостей для впровадження інновацій, здійснення
експортно-імпортних операцій, підтримки соціальних ініціатив та проектів на селі тощо.
Так, агрохолдинги України в останні 10 років зосередили у своєму користуванні
насамперед, значний земельний банк, який досягає, за різними оцінками, від 15,0% до 26,6%
загальної площі сільськогосподарських угідь. Шляхом угод реструктуризації, захоплень і
поглинань було значно нарощено абсолютні та середні площі землекористування.
Концентрація земельних ресурсів досягла небувалих розмірів – 500,0-700,0 тис. га в
розрахунку на одну агрокорпорацію або агрохолдинг. Це дозволило їм зайняти провідні
позиції в якості виробників та експортерів зернових і технічних культур, соняшникової олії,
продукції садівництва, ягідівництва, медівництва, птахівництва.
Однак у свідомості сільського населення агроформування корпоративного типу –
агрохолдинги, агрокорпорації, фінансово-агропромислові групи та компанії, – мають,
переважно негативні оцінки та сприйняття [3, с. 14]. Це пов’язано, насамперед, з різким
скороченням зайнятості в них місцевого населення саме через впровадження інноваційних
технологій та техніки, кращими умовами конкуренції відносно малих та середніх
товаровиробників, ігноруванням або слабкою участю у вирішенні соціальних, екологічних та
виробничо-економічних проблем розвитку сільських територій, крім сплати податків у
державний бюджет. Тільки незначна частка (близько 30%, згідно опитувань) здійснюють
добровільну діяльність на благо сільських громад на засадах утвердження корпоративної
соціальної відповідальності.
Тому важливе значення має отримання відповіді на питання про доцільність
формування, функціонування та розвитку корпоративних структур, їх конкурентні переваги,
ризики і недоліки надконцентрації земельних ресурсів, капіталів, майна і
сільськогосподарської продовольчої продукції в одних власників відносно соціальноекологічних та виробничо-економічних інтересів сільських громад і суспільства загалом [4,
с. 120]. Можливо, враховуючи вже набутий вітчизняний досвід, доцільно обґрунтувати нові
механізми та стратегії їх управління та регулювання.
На нашу думку, до основних конкурентних переваг агрокорпорацій слід віднести:
- інституційні та фінансові, які означають створення сприятливого інвестиційного
середовища великими агрохолдингами, збільшення обсягів інвестування та зменшення
ризиків інвестиційної діяльності через значні масштаби та диверсифікацію виробництва,
оптимізацію внутрішньогосподарських фінансових потоків та витрат;
- інноваційні – визначаються як кращі можливості впровадження інновацій та більші
ефекти від них через розміри виробництва;
- структурно-організаційні та управлінські, що проявляються через створення
раціональної структури та організації діяльності, ресурсо- та енергокористування, бізнеспроцесів, стратегії прийняття управлінських рішень на основі високої корпоративної
культури;
- ефекту масштабів капіталізації, концентрації природних аграрних ресурсів,
сільськогосподарського виробництва, його висока рентабельність;
- логістично-маркетингові переваги через можливості формування впізнаваних
брендів, торгових марок, стандартизації та сертифікації виробництва і продукції;
- забезпечення високої заробітної плати, високих доходів та кращих умов праці, отже
підвищення ефективності використання трудових ресурсів;
80

- кращі можливості для відтворення виробничо-ресурсного потенціалу територій
розміщення ( рис.1).
Основні конкурентні переваги функціонування та розвитку агрохолдингів
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Рис. 1. Конкурентні переваги функціонування та розвитку агрохолдингів в Україні
(розроблено автором)
У сукупності, вказані основні та інші конкурентні переваги формують великий
конкурентний потенціал агрохолдингів та інших корпоративних підприємств агросфери.
Переважно, завдяки їх діяльності сільське господарство країни здобуло визнання у світовому
вимірі, а Україна увійшла у першу десятку країн – провідних виробників та експортерів
продовольства. Проте агрохолдинги мають і значні негативні прояви розвитку [5, с. 46].
Насамперед, набувши значної фінансової могутності, вони намагаються диктувати свої
правила аграрної політики державним органам, активно лобіюють свої інтереси на рівні
законодавчої та виконавчої влади на шкоду іншим учасникам аграрного ринку, виступають
монополістами на ньому та ін.
Часто впроваджуючи монокультуру у виробництво та переробку (або дві-три
культури), агрокорпорації за слабкого державного та громадського контролю систематично
порушують сівозміни, принципи раціонального використання земельних ресурсів, чим
спричиняють їх виснаження та деградацію, втрату природної родючості ґрунтів, зменшення
продуктивності
сільськогосподарських
угідь,
ризики
відтворення
природного
навколишнього середовища загалом. Ґрунтуючись на використанні, насамперед, інтенсивних
інноваційних агротехнологій виробництва, у т.ч. генномодифікованих організмів (ГМО),
гібридів насіння, стимулятори росту рослин і тварин та ін., агрокорпорації не тільки
призводять до втрати природного біорізноманіття й стійкості агроландшафтів [6]. Це може
становити значну небезпеку та ризики для здоров’я споживачів їх продукції.
Орієнтуючись на експорт, корпоративні агроформування зосереджують свою
діяльність на виробництві сільськогосподарської сировини рослинного походження через
можливість швидкого отримання надприбутків саме в цьому сегменті. Натомість, галузі
тваринництва (крім промислового птахівництва) та переробки продукції виявилися
згорнутими. Це негативно вплинуло на структурні пропорції організації сільського
господарства, харчової промисловості, зайнятості та доходів не тільки сільського, але й
інших верств населення [7, с. 124].
Нарешті, сплачуючи податки за місцем реєстрації, а це, як правило, великі міста,
агрохолдинги не беруть участі у наповненні місцевих бюджетів. Поряд з іншими чинниками,
це призводить до занепаду й деградації сільських територій, відсутності підтримки малого і
середнього підприємництва, професійної освіти, сільських громад, громадських організацій на
селі. Відбувається зниження рівня життя сільського населення, порушення принципів
соціальної справедливості, зневіра людей у майбутньому та у своїй державі. Цього не можна
допускати, адже село з його традиціями, морально-етичними нормами життєдіяльності
вважається генофондом українського народу.
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Тому, з огляду на викладене, потрібна жорстка регламентація та державне
регулювання діяльності агроформувань корпоративного типу. Йдеться про певні обмеження
землекористування, системний моніторинг і контроль екологічних аспектів діяльності,
всебічне стимулювання соціальної відповідальності, забезпечення відкритості або прозорості
фінансово-економічної звітності [8, с. 54]. Важливе значення має удосконалення
оподаткування діяльності агрохолдингів, особливо у частині отримання надприбутків.
Необхідно на державному рівні здійснення жорсткого контролю та відповіді на питання про
ефективність ресурсокористування та розширеного відтворення ресурсів ними в інтересах
теперішнього і майбутнього поколінь
Іншим напрямом удосконалення функціонування агрохолдингів є створення
інституційних умов для забезпечення співпраці великого і малого агробізнесу на
взаємовигідній основі [9, с. 167]. Велику увагу необхідно приділити розвитку державноприватного партнерства на основі залучення корпоративних ресурсів для вирішення
пріоритетних програм державного будівництва: збереження професійно-технічної та
загальної середньої освіти на селі, об’єктів інфраструктури загального призначення,
підвищення якості продуктів харчування, збереження здоров’я та покращення якості
життєдіяльності населення загалом.
Необхідним кроком в удосконаленні розвитку агрохолдингів та інших агроформувань
корпоративного типу має бути встановлення відповідності сучасним вимогам ведення
виробництва та соціально-відповідального агробізнесу [10, с. 124]. Доцільно здійснювати
стандартизацію виробництва та сертифікацію виробленої продукції згідно національних та
європейських і світових норм і правил. Це стосується й виплат та обсягів зарплат рядовим
працівникам, їх особистісного зростання, соціального забезпечення та підтримки.
Державні інститути, громадські (неурядові) організації, суспільна думка мають
всіляко сприяти здійсненню інших заходів або видів діяльності агрохолдингів у контексті
соціальної відповідальності, їх приєднанню до європейських або світових угод про соціальну
відповідальність. Така діяльність сприятиме не тільки екологобезпечному виробництву,
розвитку сільських територій та продовольчій безпеці країни та регіонів [11, с. 96]. Вона є і
залишається на майбутнє запорукою соціальної справедливості й соціальної стабільності
серед населення, національної безпеки та територіальної цілісності країни.
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РЕИНЖЕНЕРИНГЪГ КАТО ФУНДАМЕНТАЛНА ПРОМЯНА В ОРГАНИЗАЦИЯТА
In modern business conditions and an increasingly competitive arises there is the need to change the way
business is carried out. Even more, it gives rise to a need to change a fundamental nature to answer completely
changed business environment. In response to this situation in the scientific literature appears reengineering concept.
The term in question is regarded as a thorough rethinking and redesign of business processes. The purpose of
conducting a similar process in the organization is to achieve significant improvements in organizational performance.
Crucial to the success of modern business organizations is to be able to adapt to the emerging situation and manage to
stay on the market.
Keywords: reengineering, fundamental change, a change because of the market, continuous improvement.
В съвременните бизнес условия и непрекъснато нарастващата конкуренция се поражда
необходимостта от промяна на начина, по който се е извършвал бизнеса до сега. Дори нещо повече, поражда
се необходимост от промяна с фундаментален характер, която да отговори на изцяло променената бизнес
обстановка. Като отговор на тази ситуация, в научната литература се появява понятието реинженеринг.
Разглежданото понятие се приема като преосмисляне и задълбочен редизайн на бизнес процесите в
организацията. Целта на извършването на подобен процес в организацията е свързан с постигне на
значителни подобрения на представянето на организацията. От изключителна важност за успеха на
съвременните бизнес организации е да успеят да се адаптират към новопоявилата се ситуация и да съумеят
да останат на пазара.
Ключови думи: реинженеринг, фундаментална промяна, промяна, предизвикана от пазара,
непрекъснато усъвършенстване.

Въведение
Глобализацията на икономиката и либерализация на търговските пазари формулират
нови условия на пазара, който се характеризира с нестабилност и интензивна конкуренция в
бизнес средата. Конкуренцията непрекъснато нараства по отношение на цена, качество,
подбор, обслужване и бързина на доставката. Глобализацията, международното
сътрудничество и технологичните иновации предизвикват конкуренцията непрекъснато да се
увеличава. Всички тези промени налагат необходимостта от организационна трансформация,
насочена към процеси, организационен климат, организационна структура, откриване на
нови продукти, насочване към иновации и други. Именно понятието реинженеринг като
процес вътре в организацията е създадено, за да отговори на възникналата необходимост от
промяна, поради новите условия, пред които са изправени днешните бизнес организации.
Целта на настоящата статия е да се изследва и представи реинженерингът като
фундаментална промяна в организацията, която позволява да се съсредоточи както към даден
процес и да има комплексен характер, така и към определен управленски прийом.
Обект на изследване е реинженерингът като понятие и еволюция.
1. Понятието реинженеринг – същност и значение
Понятието „ренженеринг“ се появява в научната теория на управлението в началото
на 90-те години на ХХ век. В исторически аспект след 70-те години на ХХ век в световната
икономика настъпват сериозни промени с необратими последици. На по-късен етап, когато
ясно се очертават глобализацията на икономиката и либерализация на търговските пазари, се
обособяват нови пазарни условия, които се характеризират с нестабилност и интензивна
конкуренция в бизнес средата, и са появява остра потребност от нов подход за решаването на
важните за организациите въпроси. Практическото задоволяване на възникналата потребност
е пряко обвързано с изясняване спецификата на бизнес средата и идентифициране на
елементите, които оказват пряко влияние върху изследваната организация. Запознаването и
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осмислянето на методологическата концепция на реинженеринговия подход се възприема
като нов нетрадиционен инструментариум за решаване на проблеми.
В концептуално отношение реинженерингът може да бъде приет като съвременно
направление в областта на мениджмънта. Той се явява естествено продължение на
възникналите до този момент научни теории и концепции, свързани с теория за системите,
която определя организацията като съвкупност от взаимосвързани процеси, както и
управлението на качеството, което детайлно изследва процесите вътре в организацията. В
ретроспекция тези дейности поставят основите на реинженеринга като концепция за
радикално изменение на процесите вътре в организацията.
За основоположник на понятието „реинженеринг“ в научната литература се приема Д.
Дейвис (1985), който с публикация в Харвърд Бизнес Ревю през 1985 година, дефинира
реинженеринга като средство, с чиято помощ се определя дизайна на продуктите. Отново в
публикация на Харвърд Бизнес Ревю през същата година А. Пътъм (1985) доразвива тази
идея, но под името „редизайн“. Общото между концепциите на двамата автори е, че са
изцяло насочени към инженеринговите принципи и качеството на продуктите.
Майкъл Хамър дава насока на реинженеринга в областта на корпоративните процеси
и по-точно препроектирането им. По-голямата част от научните теоретици приемат
американския професор за основоположник на понятието „реинженеринг“. Разширено и
добре обобщено определение на понятието посочва Майкъл Хамър в съвместната му
публикация с Дж. Чампи (1993, с.34): „Реинженерингът е фундаментално преосмисляне и
радикално препроектиране на бизнес процесите, с цел да се постигне драстично подобряване
на критичните показатели на дейността им – разходи, качество, обслужване на клиенти и
време.“ В тази дефиниция авторите ясно открояват четири понятия като концептуална
основа на реинженеринга:
 фундаменталност;
 радикалност;
 драстичност;
 процесност.
Обособените четири понятия формират значението и структурата на концепцията за
реинженеринг. Като първо – фундаменталността, има за цел да покаже важността, а
останалите три да обособят самата структура на реинженеринга.
От същността на разгледаното определение на понятието „реинженеринг“ от М.
Хамър и Дж. Чампи, може да се направят следните изводи:
 Реинженерингът е фундаментална концепция, при която се търсят отговори,
свързани със стратегически промени и средствата за тяхното осъществяване.
 Основна цел на реинженеринга е да се получават максимално ефективни
резултати.
 Реинженерингът е ориентиран към преструктуриране или замяна на стари или
неефективни процеси и дейности с нови такива.
Друга основоположна фигура за реинженеринга е тази на Т. Дейвънпорт (1993). Той
описва реинженеринга като: „... анализ и препроектиране на работните дейности и процеси в
и между организации. Бизнес дейностите следва да се разглеждат като нещо повече от сбор
от индивидуални или дори функционални задачи; те трябва да бъдат разделени на процеси,
които могат да бъдат проектирани за максимална ефективност, както в производството, така
и в обслужваща среда.“
Дефиницията, която предлага Дейвънпорт, отново разкрива, че разглежданото
понятие е свързано с препроектиране в процесите и бизнес дейностите на организацията.
Може да се направи обобщението, че при разгледаните две дефиниции за реинженеринг се
среща обща допирна точка, а именно, че и двете предполагат необходимост от концентрация
върху процесите, а не функциите (или структурите), които са във фокуса на проектирането и
управлението.
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Други определения на реинженеринг от различни автори, подкрепящи идеята, че
реинженерингът представлява промяна или препроектиране в процесите на организацията,
могат да бъдат обобщени в следната таблица (без да се претендира за изчерпателност):
Таблица 1
Определения на понятието „реинженеринг“
Година

Автори

1993

Е. Тсанг

1993

К. Ор

1993

Р. Бартън

1993

Р. Талвар

1994

Д. Ривънао

1995

Т. Бароти, М.
Петерханс, К.
Баукнехт

1997

Ф. Чой, С. Чан

2002

С. Саркър и А.
Лии

Определение
Концепция за радикална промяна на процесите, премахване на
остарели структури и внедряване на нови информационни
технологии.
Концепция, която е в разрез с традиционните вертикални
структури и е насочена към хоризонтално управление на
организационните процеси.
Фундаментално преосмисляне на начина, по който
организацията извършва стопанската си дейност.
Преосмисляне на стопанските структури, процеси, методи на
работа, управленски системи и вътрешноорганизационни
взаимоотношения, които създават ценност на потребителя.
Неизбежно предизвикателство за оптимизация на стопанските
процеси.
Съвкупност от стратегически и добре планирани дейности,
които са насочени към радикално изменение на един или
няколко крос-функционални, т.е. вътрешно – или външно
позиционирани стопански процеси.
Концепция, чиито фокус е насочен към процесите, които не
добавят стойност за клиентите и поради тази причина за тях (а
и за организацията).
Организационна дейност за препроектиране на стопанските
процеси.

Източник: Авторово изображение

Таблицата по-горе представя различни дефиниции за понятието „реинженеринг“.
Посочените определения са подредени в хронологичен вид и показват отношението на
различни групи автори към изследваното понятие. Обща характеристика, която лесно може
да се открои, между изброените научни дефиниции е, че всички смятат реинженеринга за
пряко свързан с подобряване на процесите на организацията. Като основен преломен момент
в разбирането за реинженеринг може да се открои дефиницията на Д. Ривънао, който
посочва, че реинженерингът е „неизбежен“ – това качество е обвързано с аргументите за
постоянната промяна на околната среда и постоянното развитие на бизнес средата. В
съвременния свят иновациите и високата конкуренция изискват от организациите постоянно
развитие и обновяване. Именно поради тази причина, авторът на настоящата разработка
счита, че неизбежността, като характеристика е задължителна при посочване и изясняване на
същността на понятието „реинженеринг“. Друг забележителен момент в разгледаните
определения посочва колективът на Т. Бароти, М. Петерханс и К. Баукнехт, който разглежда
промяната едновременно като вътрешен или външен за организацията процес. Колективът на
Ф. Чой и С. Чан поставя фокус върху клиентите. Повечето научни разработки са пряко
обвързани с клиентите и техните потребности, но никоя от разгледаните до този момент
дефиниции не поставя именно клиента на централно място в определението си и разбирането
си за понятието „реинженеринг“. Според автора на настоящото изследване, ключово място
при определянето на бизнес процесите в една организация заемат потребителите, но в
контекста на реинженеринга е важно да се имат предвид и процесите и дейностите, които не
са пряко свързани с клиентите, а с целите и стратегията на организациите.
Авторите П. Петроцо и Дж. Стипър (1994) разглеждат реинженеринга в контекста на
корпоративните дименсии и информационните системи, с цел да се формират радикални
изменения в основните показатели от дейността на организацията като: разходи, качество,
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време и обслужване на клиенти. Тези автори предефинират разгледаното по-горе в
изложението понятие на М. Хамър и Дж. Чампи като променят начало, но запазват основната
цел и използват същите основни показатели. В същото време запазват становището, че
реинженеринг означава „радикални изменения“. От разгледаните до този момент дефиниции
тук за първи път ясно се отличават информационните системи като неизменна част от
реинженеринга. По-голямата част от авторите, изследващи същността на реинженеринга, се
придържат към идеята, че информационните технологии са основна част от изследваното
понятие. Авторът на настоящата разработка счита, че този факт произлиза от новостта на
методологическата концепция на реинженеринга и все по-голямата значимост и присъствие
на информационните технологии във всяка една част от бизнес процесите и дейностите в
една организация.
Р. Кафасо (1193) дефинира реинженеринга като „концепция, която се използва за
повишаване на показателите от препроектирането на стопанските процеси и води до
намаляване на разходите, увеличаване на производителността и рентабилността,
удовлетворяване потребностите на клиентите и др.“. При тази дефиниция ясно се забелязва
отново насочеността към процесна ориентираност и промяната й. Като нов момент в тази
дефиниция се открояват показателите – увеличаване на производителността и
рентабилността, на които акцентира авторът.
Професор Божидар Хаджиев (2012, с.23) илюстрира реинженеринга с помощта на
формула, която има следния вид: „РУ (разумно управление) = Реинженеринг =
преосмисляне, препроектиране и усъвършенстване на инженеринга = инженеринг на
съществуващия бизнес + инженеринг на новия бизнес процес = подобряване на основните
показатели на дейността и преосмисляне на процесите = система за ефективно управление на
промените.“. По този начин Хаджиев обхваща голяма част от различните дефиниции за
реинженеринг, като предлага едно по-пълно разбиране за характеристиките на понятието. От
така изразената формула може да се направи изводът, че реинженерингът е не само ново
течение, но и събирателно за стари бизнес прийоми, целящи подобряване на основните
показатели на дейността и преосмисляне на организационните процесите. Извън
разгледаната формула професорът (2012) добавя и следното твърдение: „Реинженерингът на
стопанските процеси се разкрива и като стратегия за създаване и развитие на
конкурентоспособни, устойчиви и обществено полезни дейности и организации“. По този
начин Б. Хаджиев разкрива идеята, че реинженерингът може да се използва и като стратегия,
която цели да увеличи полезността на изпълняваните основни нейности в организацията.
Определението за понятието „реинженеринг“, което препоръчва БШРУ (Българска
школа за реинженеринг), посочен в учебник на Б. Хаджиев (2009), е: „Целенасочено,
самоориентиращо се, целесъобразно и ефективно управление, което се постига чрез
определяне на посоката, отправните точки и интегрална съвкупност от ефективни бизнес
стратегии, бизнес комуникации, бизнес преговори и сделки.“. В тази дефиниция
реинженерингът не се разглежда просто като инструмент за усъвършенстване на процесите, а
като управленска практика, която може да подобри съвкупността от стратегии и
комуникации в организацията. Авторът на настоящата разработка напълно подкрепя
твърдението, че реинженерингът не цели само промяна в организационните процеси, но и
във всеки един важен елемент от живота на фирмата.
Специално внимание заслужава българският автор Ивайло Стоянов (2008), който след
задълбочен преглед на научното познание, свързано със същността на понятието
реинженеринг, стига до следното заключение: „Като терминология, отделните автори
представят своя интерпретация на понятието реинженеринг и съответно той се тълкува по
различен начин“. Представеният извод за различната интерпретация на понятието от
различни автори може да бъде представен в следния систематичен вид (табл. 2).
Таблицата обобщава разбиранията за реинженеринг, предложени от различните
изследователи като акцентира върху основните характеристики на понятието – редизайн,
усъвършенстване и автоматизиране на стопанските процеси и намаляване на нивата в
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организацията. Представена по този начин идеята за реинженеринг на И. Стоянов
наподобява формулата на професор Хаджиев, разгледана по-горе.
Таблица 2
Различни интерпретации на понятието „реинженеринг“
Интерпретация
иновация на стопанските процеси

редизайн на стопанските процеси

усъвършенстване на стопанските процеси
автоматизиране на стопанските процеси
намаляване размера (нивата) на организацията






Автори
T. Дейвънпорт и Дж. Шорт,
T. Дейвънпорт,
Р. Андрю и колектив,
M. Пол и колектив.











T. Дейвънпорт и Дж. Шорт,
T. Дейвънпорт,
Р. Каплан и Л. Мърдок,
Дж. Бърк и Дж. Пепърд,
M. Ърл и Б. Хан,
O. Ел-Сой.
Дж. Харингтън,
Н. Андерсен,
Д. Мадисън.





П. Хармън.
M. Годлийп и Л. Конклинг,
Р. Йохансън и Р. Слуигърт.

Източник: адаптирано от Стоянов, Ивайло, Реинженеринг на стопанските процеси (концептуална
визия и основни понятия), София, 2008

Без значение от интерпретацията на понятието всички автори се обединяват около
идеята, че реинженерингът е свързан с промяна, която ще придвижи организацията към подобро изпълнение на своята дейност.
Въз основа на разгледаните и анализирани понятия, авторът на статията
смята, че същността на понятието „реинженеринг“ се разкрива в преосмисляне,
препроектиране и усъвършенстване на процеси, стратегии, политики, структури,
методи на работа, управленски системи и други управленски прийоми както като
съвкупност, така и поотделно, с цел подобряване на текущото им състояние.
2. Еволюция на понятието реинженеринг
Професор Божидар Хаджиев (2012, с. 32) разглежда и обособява пет етапа в
развитието на реинженеринга. Представя ги с помощта на следната фигура 1.
Фигура 1. показва илюстративно разбирането на българския професор за развитието
на реинженеринга през годините. Ясно се очертават взаимовръзките между бизнес
политиката, етапите, през които преминава процеса на реинженеринг, както и резултата от
неговото приложение. Обособените етапи са пет на брой като са структурирани от
исторически най-стария етап към най-новия с възможност за продължаване и доразвиване.
Всеки от изброените етапи се характеризира със свои особености и елементи, които ще бъдат
разгледани по-долу в изложението.
Първият етап – Текуща инженерна дейност, се обособява в периода от 1885 – 1990г.
Хаджиев нарича условно този етап „стратегическа отправна точка – посоката“. Появяването
на етапа се обвързва с дългосрочното планиране (50 – 70г.), избор на печеливш бизнес (50 –
80г.) и управление на качеството.Характеризира се с концентриране на усилията на
предприемачите и мениджърите върху избор на фирмено поведение (80 – 90г.). За
посоченият период в науката и практиката успехите са обвързани със създаване на
технологични комплекси, инкубатори, технически паркове и инженерингови организации.
С фундаментално значение за този период е възникването на понятието реинженеринг
на стопанските процеси. Подробно разгледано е в предходния параграф от настоящата глава.
От друга страна, развитието на маркетинга през този период е насочено към
проучване на мотивите, които определят поведението на потребителите. Възниква така
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наречената ера на потребителска организация. Приема се, че маркетингът не е допълнителна
дейност, а има основна роля в планирането на продукта и производството.
Резултат

Бизнес политика
Етапи на
реинженеринга

1. Текуща инженерна дейност
2. Стратегически мениджмънт и интеграция на производителя с
потребителя
3. Развитие на процесния реинженеринг
4. Обвързване на реинженеринга с иновациите и е-бизнеса
5. Комплексен реинженеринг
Фигура 1. Етапи в развитието на реинженеринга
Източник: адаптирано от Хаджиев, Б., Комплексен реиженеринг на бизнес организациите в
условията на глобализация на икономиката (на примера на индустриалните организации от ХИ), Академично
издателство на УХТ – Пловдив, гр. Пловдив, 2012, стр. 32

Реинженерингът на стопанските процеси започва да се свързва не само с концепцията
за по-високо качество, но и с изучаване на потребителското търсене и задоволяването му. В
рамките на тази концепция се възприема, че организацията не само трябва да задоволи
нуждите на потребителите, но трябва да го направи и чрез координиран комплекс от
инженерингови процеси.
В рамките на посочения период характерно за мениджмънта е, че все още текущото и
оперативното управление доминират. Смята се, че реинженеринговата концепция измества
посочените по-горе елементи на управлението и приоритизира стратегическия мениджмънт.
Стратегическият мениджмънт и интеграцията на производителя с потребителя е
вторият етап от етапите в развитието на реинженеринга и обхваща времево периода от
1990г. до 1995г. Другото наименование на този етап е „зараждане на реинженеринговата
индустрия“. Отличителна черта на етапа е, че фокусът на мениджърите към оперативно
управление намалява своя приоритет и се заменя със стратегическо. Други характерни
промени, които настъпват по време на този етап са, че терминът реинженеринг се
популяризира, водещите компании започват да го прилагат, резултатите от апробирането му
са успешни, очертава се тенденция на непрекъснато усъвършенстване на научните познания
в областта. Отличителни автори за периода са Дейвънпорт и Хамър.
Периодът от 1995г. до 1999г. е третият, характеризиращ се с развитие на процесния
инженеринг и неговото комерсиализиране. Периодът е наречен „растеж“. Подходът на
реинженеринга започва да свързва и интегрира знания от процесния, ситуационния и
системния подход, разглеждайки техните елементи като процеси. Реинженерингът се
появява като консултантска услуга. Посоката на реинженеринговия подход се променя и
става отвътре навън за бизнес организацията. През периода се утвърждава процесният
реинженеринг, за да се търсят отговори на въпросите, свързани с постигане на планиран
маркетингов резултат с минимални ресурси.
Следващият етап се развива в периода на 1999г. до 2007г. По това време
реинженерингът тясно се обвързва с иновациите и е-бизнеса. Може да се смята за период на
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„зрялост на класическия реинженеринг“. Започва оптимизирането на бизнес процесите отвън
навътре, фрагментарното мислене отстъпва място на комплексното такова.
В този етап реинженерингът представлява основна концепция за управление на бизнес
организациите в САЩ. Впечатляващи са получените резултати: рязко намаляване на
разходите, съкращаване на необходимото време, намаляване на бюрократизма,
ориентираност към пазара, повишаване на ефективността.
Важно е да се отбележи, че в етапа на зрялост с помощта на реинженерингова
модификация се обособяват реинженерингов маркетинг и комплексен реинженеринг.
Именно новосъздадените идеи образуват началото на нов период на развитие на бизнеса.
Необходимостта от създаването им е породена от все по-динамично променящата се среда и
неспиращото развитие на технологиите.
Последният обособен етап от професор Хаджиев от етапите в развитието на
реинженеринга е в периода от 2007 г. до наши дни и е пряко обвързан с комплексния
реинженеринг и неговата значимост във времена на глобална ценностна и икономическа
криза. С помощта на комплексния реинженеринг се постига управление на външните за
организацията процеси и приспособяването й към непрестанно променящата се външна
среда, с помощта на оптимизиране на вътрешните процеси.
Разгледаните етапи в развитието на реинженеринга показват различните научни
течения през годините. Интересно е за колко кратко време и с каква честота се сменят
различните етапи. Този факт може да се обясни със следните аргументи: новостта на
течението, както и глобализацията, динамичността и конкурентоспособността като основни
характеристики през последните двадесет и шест години за съвремието. Всеки един от
разгледаните етапи има своя отличителна черта и значимост за развитието на съвременния
реинженеринг.
Особен интерес за автора на настоящата статия представлява четвърти етап от
развитието на реинженеринга, а именно, създаването на реинженерингов маркетинг и
комплексен реинженеринг. Авторът на настоящата разработка приема реинженеринга не
само като промяна на съвкупността от управленски прийоми, но и като промяна на всеки
един управленски елемент поотделно, с цел подобряване на неговото текущо състояние. С
други думи, може да се приеме алтернативно виждане на развитието на реинженеринга.
Според автора на настоящата разработка, Б. Хаджиев насочва вниманието си към
комплексния реинженеринг, воден от тогавашната икономическа обстановка. В съвременния
бизнес свят е важно да се осъществява реинженеринг и върху управленските дейности,
различни от процесите в организацията. Като аналогия за такъв вид реинженеринг може да
се използва именно създадения през четвъртия етап – реинженерингов маркетинг. Базирайки
се на посочените по-горе аргументи, може да се направи изводът, че е възможно през пети
етап от развитието на реинженеринга да не се посвещава само на комплексния
реинженеринг, но и на специализирания вид реинженеринг в определена област от
управлението на дадена организация. Такъв пример за реинженеринг може да бъде:
маркетингов реинженеринг, реинженеринг на културата, реинженеринг на организационната
структура, реинженеринг на процеса за наемане на човешки ресурси и много други
управленски процеси.
Заключение
В днешния все по-динамичен свят, единственото нещо, което не се променя е самата
промяна. В един свят, който е все по зависим от модела три Cs: клиент, конкуренция и
климат, компаниите са отворени за нови решения за техните бизнес проблеми. Напоследък
някои от най-успешните бизнес корпорации в света намират решение на този въпрос при
прилагането на реинженеринг.
Процесът по реинженеринг в организацията започва да заема все по-голяма част от
управленското ежедневие. Според автора на настоящата статия смисълът на понятието не се
изчерпва само в комплексно търсене на цялостна промяна на организацията, а се
съсредоточава в комплексен реинженеринг и реинженеринг на отделни управленски
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прийоми. Например: процеси, стратегии, политики, структури, методи на работа,
управленски системи, маркетинг, култура, организационната структура, наемане на човешки
ресурси и други управленски прийоми.
По този начин предложеният смисъл на понятието реинженеринг осигурява
възможност за неговото прилагане в помощ на управленското равнище в една организация
без да е необходимо да се осъществява комплексен реинженеринг. Може да се обърне
специално внимание на основополагащи елементи от организационния живот, които само се
отчитат или пренебрегват при комплексния реинженеринг.
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THE QUALITY MANAGEMENT SYSTEM OF ORGANIC PRODUCTION
Новак Н.П.
к.е.н., докторант
Херсонський державний аграрний університет, Україна
СИСТЕМА МЕНЕДЖМЕНТУ ЯКОСТІ ОРГАНІЧНОГО ВИРОБНИЦТВА
The article in-depth scientific approaches to definition of essence of management system of organic production
at the level of agricultural enterprises. Identified its components and the factors of the functioning. Carried out
classification of methods of quality management. The principles of the quality management system of organic
production and products. It justifies the concept of universal management as the most promising for the improvement
and development of the quality management system of organic products.
Key words: management system, management, quality, organic produce, organic production, organic
products, methods, principles, concept, improvement, development.
У статті поглиблено наукові підходи до визначення сутності системи менеджменту органічного
виробництва на рівні сільськогосподарських підприємств. Виявлено її складники та чинники функціонування.
Здійснено типізацію методів управління якістю. Розроблено принципи системного управління якістю
органічного виробництва та продукції. Обґрунтована концепція всезагального менеджменту як найбільш
перспективна для удосконалення та розвитку системи управління якістю органічної продукції.
Ключові слова: система менеджменту, управління, якість, органічна продукція, органічне
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виробництво, органічна продукція, методи, принципи, концепція, удосконалення, розвиток.

Посилення процесів Євроінтеграції вимагає від українських сільськогосподарських
підприємств підвищення якості органічної продукції. Вирішення даного завдання неможливе
без впровадження в аграрний сектор України системи сертифікації та стандартизації
органічного виробництва. Це дозволить українським підприємцям безперешкодно виходити
на зовнішні ринки, підвищувати ступінь керованості компанією її конкурентоспроможність,
сприятиме оптимізації витрат та максимізації прибутків.
Сучасна система менеджменту якості - це управлінська система, що забезпечує
ефективну роботу підприємства та базується на міжнародних стандартах ISO 9001. Створити
таку систему можливо лише за умов чітко визначених цілей і завдань підприємства. Йдеться
про розробки зваженої стратегії та політики органічного виробництва, ефективного
механізму реалізації вимог нормативної бази виробництва органічної продукції,
кваліфікованого персоналу.
Дослідженню систем управління якістю підприємства присвятили свої роботи
провідні зарубіжні вчені: Е. Демінг, Дж. Джуран, Г. Тагуті, Б. Бергман, Л. Ноулер, А.
Фейгенбаум, на пострадянському просторі проблемам менеджменту якості було присвячено
праці В. С. Мхитаряна, В. І. Сиськова, А. М. Дліна. Вагомий внесок в наукове обґрунтування
та розробку сучасних систем управління якістю зробили вітчизняні вчені Гольцев Д.Г.,
Гончаров Є.А., Кабаков Ю. Б., Кириченко А. С., Калита П. Я., Корешков В.М., Ліфет І. М.,
Момот А. Й. Але в світовій та зарубіжній літературі не достатньо уваги приділяється
проблемам впровадження загальних систем управління якістю на рівні органічних аграрних
підприємств.
Світовий ринок органічної продукції показує високі темпи росту, до 20 % в рік, а
пронози західних експертів оцінюють на майбутнє всі 50 %. В 2013 р. оборот органічних
продуктів у світі досяг 88 млрд. дол. Серед лідерів органічного виробництва США (26,6
млрд.), Германія (7,9 млрд.), Франція (4,5 млрд.) [1]. Сьогодні екологічно чисте
сільськогосподарське виробництво практикують 160 країн світу на площі 37 млн. га. Аналіз
проведений провідними науковцями показує, що в Україні діє ряд чинників, які створюють
сприятливі умови для розвитку ринку органічної продукції.
Це найкращі у світі землі за родючістю, низький рівень застосування мінеральних
добрив, працьовиті та досвідчені аграрії, розвинута інфраструктура сільськогосподарської
галузі, близькість потенційно можливих зарубіжних ринків тощо. З іншого боку суттєвими
стримуючими факторами виробництва органічної продукції в Україні є практична
відсутність доступу для прямих виробників до каналів збуту за межами країни та складності
в реалізації органічної продукції на внутрішньому ринку у зв‘язку з значною невідповідністю
між цінами на органічну продукцію та доходами середнього класу в країні, не говорячи вже
про бідні шари населення.
Якість є невід’ємною частиною продукту, що займає особливо важливе значення в
підприємницькій діяльності. Відомо, що для того, щоб компанії «вижити» у конкурентному
середовищі, потрібно виробляти тільки якісний товар [2, с. 98]. Встановлено, що якість
продукції, яка виробляється, на 95% залежить від якості організації процесів діяльності, і
лише на 5% від впливу інших факторів. Тому більшість провідних компаній у світі
спрямовують свої зусилля на підвищення якості продукції через якісну організацію процесів
діяльності. Для управління якістю використовують чотири типи методів [3, с. 82]:
- економічні методи, що забезпечують створення економічних умов, які спонукають
колективи підприємств, конструкторських, технологічних й інших організацій вивчати
запити споживачів, створювати, виготовляти і обслуговувати продукцію, що відповідає цим
потребам і запитам. До числа економічних методів відносяться правила ціноутворення,
умови кредитування, економічні санкції за недотримання вимог стандартів і технічних умов,
правила компенсації економічного збитку споживачу за продаж йому неякісної продукції;
- методи матеріального стимулювання, що передбачають, з одного боку, заохочення
співробітників за створення і виробництво високоякісної продукції (до таких методів
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відносять: створення систем преміювання за високу якість, встановлення надбавок до
заробітної плати та ін.), а з іншого боку – збір за заподіяну шкоду від її поганої якості;
- організаційно-розпорядницькі методи, реалізовані шляхом обов’язкових для
виконання директив, наказів, розпоряджень керівників. До організаційно-розпорядницьких
методів управління якістю продукції можна включити також вимоги нормативної
документації;
- виховні методи, що впливають на свідомість і настрій учасників виробничого
процесу, що, в свою чергу, позитивно впливає на якість роботи працівників та точного
виконання спеціальних функцій управління якістю продукції. До них відносяться: моральне
заохочення за високу якість продукції, виховання гордості за честь заводської марки й ін.
Вибір методів контролю якості продукції і пошук їх найбільш ефективного поєднання –
один з найбільш творчих моментів у створенні систем управління, оскільки вони впливають
на людей, що беруть участь у процесі розробки і виготовлення продукції, тобто на
мобілізацію людського фактору. Аналіз розвитку форм і методів організації робіт з якості,
визначення можливості доповнення робіт з якості принципами загальної теорії управління,
розробка схем механізму управління якістю, визначення характеру потреб, стан кон’юнктури
ринку як вихідного елемента управління якістю продукції, критичний огляд визначень
ключових термінів свідчать про наступне [4, с. 80]:
1. Сучасна організація робіт з якості теоретично прийнятна, а практично доцільно і
ефективно будувати не на загальному глобальному контролі, а на принципах загальної теорії
управління на основі схем механізмів управління якістю продукції;
2. Сучасне управління якістю продукції повинне бути спрямоване безпосередньо на
характер потреб, їх структуру і динаміку; ємність і кон’юнктуру ринку; стимули, пов’язані
економічною і технічною конкуренцією, характерні для ринкових відносин;
3. Сучасне управління якістю на підприємстві, незалежно від форми власності і
масштабу виробничої діяльності, повинне оптимально поєднати дії, методи і засоби, що
забезпечують, з одного боку, виробництво продукції, яка відповідає поточним запитам і
потребам ринку, а з іншого боку – розробку нової продукції, здатної задовольняти майбутні
потреби і майбутні запити ринку.
При визначенні менеджменту якості продукції потрібно виходити з того, що
управління якістю – органічна складова частина загального управління виробництвом, одна з
його галузей, одна з його функцій [5]. Виходячи з цього, щоб та чи інша спроектована і
задокументована система якості ефективно працювала, необхідно:
- використовувати інструменти мотивації для персоналу;
- навчати його як з професійних питань, так і з питань управління якості;
- збудувати довірливі відносини зі споживачами;
- навчитися так керувати постачальниками, щоб вчасно отримувати від них потрібну
сировину заздалегідь встановленої якості.
Якість органічної продукції в більшості країн світу визначається повною відсутністю
в ній хімічних елементів, що передбачає виключення в процесі виробництва хімічних
засобів, відсутність в продукції ГМО, синтетичних речовин та відповідає високим
споживчим властивостям тощо. Досягнути якісної органічної продукції, як показує світовий
досвід, можна тільки при впровадженні та застосування ефективної системи менеджменту
якості організації.
Це і контроль за офіційними звітами, угодами, документообігом взагалі, якісні кадри,
високі технології, ефективна система управління планування, мотивація, відповідність
організацій міжнародним стандартам якості тощо. Тільки при таких умовах українці
перестануть їсти польські, сербські, італійські, бельгійські яблука, іспанські персики,
аргентинські та чілійські груші, турецький, молдавський, південно-африканський виноград,
англійські полуниці, голландську малину, а почнуть продавати відповідні продукти в інші
країни світу [6, с. 26].
Вирішення проблем розвитку в Україні власного ринку органічної продукції
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пов‘язане зі зростанням питомої ваги імпорту неякісної сільськогосподарської продукції, що
пов‘язане перш за все з бідністю споживачів. Значна частка імпортованої в Україну
сільськогосподарської продукції є не тільки не якісною, а навіть шкідливою та небезпечною,
вміщує велику кількість пестицидів, важких металів, нітритів обсяг яких в рази перевищує
допустимі норми. Це приводить до масових отруєнь; руйнує печінку, нирки, судини, навіть
може призвести до летальних випадків, а це викликає проблему безпеки країни.
Ефективний менеджмент якості агрокомпаній є запорукою того, що ще на стадії
виробництва продукція стає якісною та безпечною та відповідає міжнародним стандартам.
Система управління якістю (СУЯ) органічних підприємств – це сукупність організаційних
структур, методик, процесів та ресурсів, які необхідні для керівництва якістю. Система
спрямована на постійне покращення діяльності підприємства, його кадрового складу,
технології, менеджменту з метою підвищення конкурентоспроможності.
Принципи ТQМ (Total Quality Management) як адаптація класичного операційного
менеджменту до змін зовнішнього середовища спрямовані на якісний підхід до керівництва
організацією були закладені в середині ХХ століття Едвардсом Демінгом. У 80-тих роках ХХ
століття на основі принципів управління А. Файоля ним було розроблено чотирнадцять
базових положень ТQМ: чітке визначення цілей компанії, нова філософія бізнесу, відсутність
масового контролю в процесах діяльності, оптимізація закупівель, оптимізація витрат та
зростання продуктивності, нові креативні кадри, розвиток лідерства, руйнація бар‘єрів між
підрозділами, відмова від інструкцій, мотивація освіти та творчості тощо [7].
Якість
керівництва
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працівників
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процесів
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продукції

Якість
логістики

Якість цілей і завдань

Якість стратегії та політики

Якість органічного підприємства
Рис. 1. Концепція якості органічного підприємства
Вимоги споживачів щодо якості доповнюються вимогами суспільства в області
екології, безпеки і здоров’я. Варто пам’ятати, що вимоги безпеки і здоров’я, як частина
вимог по якості продукції, у багатьох країнах, у тому числі й в Україні, вже давно
розглядаються як обов’язкові компоненти СУЯ. Важливо відзначити, що методи і технологія
управління якістю визнані, по-перше, досить універсальними, а, по-друге, здатними
вирішувати питання екології, безпеки і здоров’я. Для характеристики СУЯ в Україні можна
використовувати концепцію ТQМ, що базується на наступних фундаментальних принципах:
1. Орієнтація всієї діяльності на споживача, на його повне задоволення.
2. Безперервне удосконалення виробництва і процесів поліпшення якості.
3. Участь усього персоналу в рішенні проблем якості.
4. Зсування центру ваги зусиль у сфері якості у бік активізації людського фактора.
5. Натиск на попередження невідповідностей.
6. Забезпечення якості як безперервний процес, коли якість кінцевого об’єкта є
наслідком досягнення якості на попередніх етапах.
Виходячи з приведених принципів, на яких базується система ТQМ, можна
сформулювати загальне визначення комплексної системи менеджменту якості, як погодженої
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робочої структури, яка включає ефективні технічні й управлінські методи, що забезпечують
практичні способи взаємодії людей, машин з метою повного задоволення вимог споживача
при мінімальних витратах [8]. Тобто забезпечення якості залежить від чітко організованої
діяльності всіх працівників організації на всіх етапах життєвого циклу продукції. Таким
чином, загальний менеджмент якості це технологія управління процесом підвищення якості,
яка базується на створенні та функціонуванні системи якості, як сукупності організаційних
структур, методик, процесів та ресурсів, що необхідні для здійснення безпомилкового
управління.
Сучасна концепція «Всезагального менеджменту якості» прийшла на зміну
маркетинговій концепції управління бізнесом. TQM Total Quality Management основується на
філософії прагнення до якості в практиці управління, що призводить до всезагальної якості.
Філософія TQM передбачає реалізацію основних принципів: орієнтація на споживача,
лідерство керівництва, залучення працівників до управління, процесний підхід, системний
підхід управлінні, постійне удосконалення, прийняття рішень основаних на фактах,
взаємовигідні відносини з постачальниками.
Це означає, що застосування TQM в процесах виробництва органічної продукції
сприятиме підвищенню якості і конкурентоспроможності органічної продукції, зростанню
рівня задоволення споживачів органічної продукції. Воно спрямоване також на збільшення
прибутків органічних підприємств, покращення іміджу та репутації агрофірм, забезпечення
фінансової стійкості агробізнесу. TQM передбачає сприяння раціональному використанню
природних аграрних ресурсів, підвищенню якості управлінських рішень та продуктивності
праці, активізації впровадження науково-технічних пропозицій.
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НАПРЯМИ ВДОСКОНАЛЕННЯ МЕХАНІЗМУ СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНОЇ
МОТИВАЦІЇ РОЗВИТКУ ІННОВАЦІЙНОГО ПОТЕНЦІАЛУ МОЛОДІ
The article is devoted to issues relating to the development of an effective mechanism of social and economy
motivation of development innovation potential of youth, improving its structure and leverage during the movement of
Ukraine to the new economy. The author developed a conceptual diagram of this mechanism. The directions to improve
of social and economy motivation of development innovation potential of youth are offered.
Keywords: youth, innovation potential, motivation, motivation of innovative potential of youth, social and
economy motivation of development of innovation potential of youth, mechanism of social and economy motivation of
development of innovation potential of youth.
Стаття присвячена дослідженню питань, що стосуються розробки дієвого механізму соціальноекономічної мотивації розвитку інноваційного потенціалу молоді, вдосконалення її структури та важелів на
етапі руху України до нової економіки. Автором розроблено концептуальну схему такого механізму.
Запропоновано напрями для підвищення рівня соціально-економічної мотивації до розвитку інноваційного
потенціалу серед молоді.
Ключові слова: молодь, інноваційний потенціал, мотивація, соціально-економічна мотивація розвитку
інноваційного потенціалу молоді, механізм соціально-економічної мотивації розвитку інноваційного потенціалу
молоді.

На сучасному етапі розвитку національної економіки мотиваційні аспекти
інноваційної діяльності підприємств та реалізації накопиченого інноваційного потенціалу
найманих працівників набуває пріоритетного значення, оскільки позиція країни на
міжнародних ринках залежить не лише від наявних матеріальних ресурсів, а й від досягнень
підприємств у сфері інновацій, здатності створювати та використовувати нові знання, які
виступають важливою умовою конкурентоспроможності та економічного зростання. В
рамках становлення постіндустріальної економіки, результативність діяльності вітчизняних
підприємств є можливим завдяки перетворенням в організаційній структурі, управлінні,
виробничій та комерційній діяльності. Такі перетворення, в свою чергу, неможливі без
проведення активних змін, які стосуються мотивації персоналу. Слід зазначити, що
інноваційний розвиток країни можливий лише за наявності сприятливих умов для розвитку
та ефективного використання інноваційного потенціалу молоді як стратегічного ресурсу, а
також від розробки та функціонування механізму соціально-економічної мотивації. Саме
тому, значне місце в даній проблематиці займають мотиваційні чинники розвитку
інноваційного потенціалу, які відіграють вирішальну роль у подоланні інертності суб’єктів
інноваційної діяльності. Відповідно, все вищесказане свідчить про актуальність науковопрактичного завдання вдосконалення механізму соціально-економічної мотивації розвитку
інноваційного потенціалу молоді.
В першу чергу, зазначимо, що соціально-економічна мотивація розвитку
інноваційного потенціалу молоді є складним процесом формування та взаємодії соціальних і
економічних мотивів у процесі здійснення трудової діяльності з інноваційним нахилом, які
спонукають молодь розвивати складові власного інноваційного потенціалу (знання,
креативне мислення, здатність до безперервного навчання та вдосконалення) задля
задоволення власних потреб та потреб суспільства.
В опрацьованих наукових джерелах [1-7] детально описуються чинники, форми,
методи, моделі та механізми мотивації праці. Але, встановлено, що у спеціалізованій
літературі відсутній комплексний аналіз напрямків вдосконалення механізму соціальноекономічної мотивації до розвитку інноваційного потенціалу, як власне і визначення такого
механізму, відповідно не розглядаються і можливі засоби стимулювання інноваційної
діяльності серед молоді.
Мотивація та стимулювання розвитку інноваційного потенціалу молоді, безумовно,
повинні розглядатися як процес, що здійснюється постійно та може бути представлений у
вигляді сукупності взаємозв’язаних елементів, зумовлених один одним і в цілому
характеризувати мотиваційний механізм розвитку інноваційного потенціалу.
Тому, пропонуємо таке визначення: механізм соціально-економічної мотивації
розвитку інноваційного потенціалу молоді – це саморегулююча система соціальних та
економічних мотивів і стимулів молодих людей, сформованих на основі індивідуальних
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потреб, реалізованих через наявність складових інноваційного потенціалу (знання, креативне
мислення, здатність до безперервного навчання, самовдосконалення та ін.) з урахуванням
форм, принципів, методів, важелів управління та використанням запропонованих
інструментів в процесі здійснення інноваційної діяльності для отримання результатів на
макро-, мікро- та особистісному рівнях.
Відмітимо, що формування такого механізму є важким процесом формування
теоретичних положень і практичних рекомендацій, необхідних для впровадження в мінливих
умовах середовища, що розглядається як єдина система. Запровадження механізму
соціально-економічної мотивації молоді до розвитку інноваційного потенціалу має
приносити ефект і спрямовувати свою дію на конкретну категорію працюючих – молодих
спеціалістів. В цілому, стимулювання молоді до розвитку інноваційного потенціалу та
відповідно, прояву інноваційної активності має бути орієнтоване на задоволення актуальних
як економічних, так і соціальних потреб конкретної молодої людини, що приймає участь у
розробці інновацій.
Для формування мотиваційного механізму розвитку інноваційного потенціалу молоді,
необхідно спочатку визначити основні складові елементи, що будуть використані нами для
побудови даного механізму. Відповідно, компонентами досліджуваного механізму є:
− потреба – стан нестачі в чому-небудь, яку людина прагне ліквідувати; необхідна
умова будь-якої діяльності, але потреба не здатна сама по собі надати діяльності
чіткого напряму; спонукає до активності;
− інтерес – форма прояву пізнавальної потреби, що забезпечує спрямування особистості
на усвідомлення мети діяльності;
− мотив – те, що знаходиться «всередині» людини і спонукає її до дій, вчинків,
діяльності; пов’язаний із задоволенням потреб;
− цінності (уявлення людини про значення для неї різних подій, явищ, предметів, мети
буття, праці, а також про заходи досягнення цілей в житті);
− ідеали (як форма цінності), вища мета, абсолютне поєднання позитивних якостей
явищ, предметів, особистостей;
− ціннісні орієнтації – усталене ставлення до сукупності матеріальних і духовних благ,
цінностей, ідеалів, які спонукають людину до їх досягнення та є певним вектором у
поведінці;
− стимули – сили, що чинять зовнішній вплив на молоду особу та її поведінку.
Орієнтирами побудови даного мотиваційного механізму активізації розвитку
інноваційного потенціалу молоді є потреба забезпечення: креативності (генерування нових
ідей); продуктивності (ефективності та корисності); керованості (щодо планування
діяльності, оцінки дій, стимулювання мотивації). Вказані орієнтири можуть бути втілені
(рівно як і нівельовані) завдяки ефективному (неефективному) використанню людського
молодіжного капіталу.
Авторське баченння механізму соціально-економічної мотивації розвитку
інноваційного потенціалу молоді, в якому задіяні вищенаведені елементи та чинники, що
визначають ступінь активізації розвитку інноваційного потенціалу, їх взаємодії, відображено
на рис. 1.
Головними важелями, за допомогою яких механізм приводиться в дію є стимули
(соціальні та економічні), а також постійно зростаючі мотиви молодого працівника:
матеріальні, економічні, соціальні, професійні, адміністративні, психологічні потреби тощо.
Даний механізм на практиці окремого підприємства можна реалізувати через
комплекс послідовних дій: задоволення потреб молодих працівників на конкретному
робочому місці (матеріальних, фізичних, емоційних, духовних) на основі індивідуального
підходу; культивування здатності до творчого мислення через розвиток інтересів, унікальних
талантів працівників, підтримку поглиблення ними знань та вмінь; затвердження у
свідомості працівника того факту, що робота, яку вони виконують, має сенс, шляхом
відзначення такої мети в місії підприємства, його цілях тощо; надання достатнього часу на
96

Механізм соціально-економічної мотивації розвитку інноваційного потенціалу молоді

Інноваційний потенціал

М О Л О Д И Й І Н Н О В А Т О Р – молодий працівник, який бере участь у
розробці та впровадженні інновацій у процесі своєї трудової діяльності
Внутрішні характеристики
Соціальнодемографічні
характеристики
(вік, стать, освіта
та ін.)

Особистісно-психологічні
характеристики (знання,
здібності, креативні
навички,
ділові якості,
риси характеру,
темперамент, ін.)

Цінності, ідеали

Зовнішнє оточення
Сім’я, друзі, заклади освіти і виховання,
заклади науки, заклади культури,
підприємства, обласні та місцеві органи
влади, колеги, громадські об’єднання,
регіональні організації й установи та ін.,
уряд ЗМІ, суспільство, міжнародні
організації, світові інноватори

Ціннісні орієнтації

Потреби, інтереси

Мотиви
Економічні

Соціальні

Експресивні

Адміністративні Особист.-псих.

Креативні

Когнітивні

Ділові

Мета

Трудова поведінка (дії)
Результати здійснення діяльності (праці)

Задоволення потреб

Отримання вигод (економічних, соціальних)
СТИМУЛЮВАННЯ

Розвиток інноваційного потенціалу

С Т И М У Л И

Економічні

Соціальні
Нагороди та статусні відмінності (подарунки,
сувеніри, відзнаки)

Основна заробітна плата
Доплати за науковий ступінь, стаж роботи

Страхування (медичне, професійне, лайф)

Доплати у вигляді премій за проявлену
інноваційну активність
Доплати на оздоровлення (до основної частини
відпустки)
Навчання за рахунок ВНЗ (підприємства) –
курси, тренінги, семінари, зарубіжне
стажування

Подяка (моральні заохочення), бвльш зручний
графік роботи, поширення дистанційної
зайнятості

Заохочення абонементами в спортзал,
басейн
Корпоративні свята (квитки в театри,
кінотеатри, на концерти; виїзди на природу;
екскурсії)

Надання позики на забезпечення житлом

Рис. 1. Схема механізму соціально-економічної мотивації розвитку інноваційного
потенціалу молоді
Джерело: розроблено автором

креативне мислення; забезпечення можливості відтворення творчих сил (культурно-освітнє,
спортивне дозвілля, організація відпочинку тощо).
Соціально-економічний аспект мотивації молоді полягає в тому, що діяльність людей
відбувається у певному соціальному середовищі. Саме це формує у молодого спеціаліста
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відповідну систему потреб та інтересів, ціннісні орієнтації, осмислення його місця у
суспільному виробництві, розвиває його
трудові здібності, сприяє вдосконаленню
виробничих навичок, зростанню професійної компетентності, накопиченню досвіду. Задля
досягнення зазначених цілей необхідно розробляти комплекс взаємопов’язаних заходів.
Причому, варто зазначити, що заробітна плата виконує першорядну стимулюючу роль, і
втрата цієї ролі порушує основу мотивації праці. Цей теоретичний висновок має особливо
актуальне значення для України. В умовах постіндустріальної економіки соціальноекономічний аспект мотивації має бути вдосконалений шляхом впровадження
компенсаційного пакету. Компенсаційний пакет, на переконання автора, можна визначити як
систему винагороди, засновану на комплексному поєднанні як матеріальних важелів, так і
моральних стимулів до високоефективної праці інноваційного змісту.
Література:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Семикіна М. В. Мотивація конкурентоспроможної праці: теорія і практика регулювання. Монографія. –
Кіровоград: ПіК, 2003. – 426 с.
Кибанова А. Я. Управление персоналом организации / А. Я. Кибанова. – М. : ИНФРА-М, 2002. – 638 с.
Колот А. М. Мотивація, стимулювання й оцінка персоналу / А. М. Колот. – К. : КНЕУ, 2008. – 224 с.
Соломанидина Т. О. Управление мотивацией персонала / Т. О. Соломанидина. – М. : Изд-во Рос. экон.
акад., 2005. – 186 с.
Нижник В. М., Харун О. А. Механізм мотивації високопродуктивної праці персоналу підприємств:
монографія / В. М. Нижник, О. А. Харун. – Хмельницький: ХНУ, 2011. – 210 с.
Толстікова О. В. Формування механізму соціально-економічної мотивації персоналу підприємства:
автореф. дис... канд. екон. наук: 08.00.04 / О.В. Толстікова ; Харк. нац. екон. ун-т. – Х., 2008. – 18 с.
Бенях В. В. Чинники формування соціально-економічної мотивації праці / В. В. Бенях // Вісник
національного університету водного господарства та природокористування : збірник наукових праць.
Сер. Економіка. – 2013. – С. 17–23.

Romanenko Y.A.,
Doctor of science in Public Administration, Associate Professor,
Academician of International Personnel Academy and Ukrainian Technological Academy,
Honored Lawyer of Ukraine,
«Ukrainian Assembly of doctors of science in public administration», Ukraine

Chaplay I.V.
Aspirant of the Dept. marketing and advertising,
Kyiv National University of Trade and Economics, Ukraine

ESSENCE AND PROCEDURE OF DEVELOPMENT OF THE PRODUCT
STRATEGY
In the article the substantiation of the optimal product strategy of the innovation company is carried out and
the most effective ways to develop its activities is determine.
Key words. Product strategy, effective management, strategic plan, company’s activities, consumer market.

In modern terms, each company is interested in effective management of its marketing
activities. In particular, he must know how to analyze market opportunities, select the appropriate
target markets, develop effective marketing mix and successfully manage by the implementation of
marketing efforts. Thus, the essence of strategic marketing lies in funding of solutions directed on
the satisfaction of the needs of consumers and on the obtainment in them advantages over
competitors by means of special market measures.
The choice of strategy depends on the situation in which the company is, as marketing
programs both short and long-term need to develop and use such a strategy, which under given
conditions most correspond to the state economic policy and at the same time would provide
companies the necessary efficiency, profitability and material interest in the outcome of labor [1, р.
102-105].
Strategic plans should be made so that not only integral to stay for long periods of time, but
be flexible enough so that, if necessary, could make the modification and reorientation. The overall
strategic plan should be seen as a program that directs the activities of the company over a long
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period of time, giving aware that conflict and ever-changing business and social environment makes
constant adjustments inevitable.
The basis for the survival of companies in a market economy is the manufacture of such
products that consumers really need and ensuring its competitiveness to protect the company from
competitors.
The company’s activities on the consumer market aimed to achieve of the certain strategic
goals and tactical tasks that allow providing the efficient economic activity, survival and
competitiveness in the market. Under the aim the qualitative and quantitative characteristics of the
enterprise are to understand, to achieve of which it seeks.
Achieving of the goals of the company provides the realization of the objectives of society
(in normal conditions of the market) because profit foresees the sale of products, recognition by
them of the buyer [2, р. 58-60].
Therefore on the first plane the measures necessary for the determination of the priority
objectives and needs of the enterprise, able in the future to meet the demands of consumers who put
forward the past for products are acted. To implement this goal company has taken up measures to
strengthen the already obtained market positions and improving still underdeveloped activities thus
developing the distribution system in yet reclaimed markets. Given the above, it is necessary to
create a service development and monitoring of the implementation of the general strategy that
would put into practice the main goal of the company and at the same time satisfy the preferences of
consumers, bringing the company to profit from the activities of both the domestic market and
exports.
Strategy is the identification of the key long-term goals and objectives of the company,
taking a course of action and allocation of resources needed for the achievement of the established
goals.
Especially important place in the activity of the enterprise, management of which is
interested in the implementation of the productive activities not only to promote products, but also
to improve ways of moving goods to other markets and methods to strengthen its consumer
preferences and changes in product characteristics in accordance with the technical progress and the
spirit of the times, fashion other aspects which guided the buyer takes the product strategy of the
company.
Trading strategy is a course of the commercial policy, designed for the future, which
involves solving of the fundamental tasks [3, р. 450-453]. This means that any decision in a
particular area should be solved taking into account not only current interests, but also the impact of
such decision on the final results.
To develop strategies managers must determine their attitude to the environment through of
the type of strategies that they choose to develop the company. Here are shown some objective and
subjective features of the strategy:
• objective - through analysis and evaluation of the actual conditions in which the company
operates;
• subjective - through opinions on the possibility of these conditions based on the managerial
influence and determine behavior strategies for each business line.
The main objectives of the enterprise product strategy are as follows:
1. Provision of income;
2. Increasing of the turnover;
3. Increasing of the market share;
4. Reducing of the cost of production and marketing;
5. Avoiding risks;
6. Improving of the company image.
The purpose of the product strategy - to provide consistency of a such decisions and actions
as product range and management, supporting the competitiveness of goods at the appropriate level,
of products for optimal product niches (segments) development and implementation of strategies
and labeling of goods [1, р. 58].
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Therefore, the main task of product strategy is to create such a product (a separate product,
service or set them) and so it manage that other elements of the marketing activities were useless at
all or used as an auxiliary for the purposes of the company.
Product strategy provides orientation of the company at a certain kind of product that is
offered to the different groups of consumers within the common market.
The advantage of the product strategy is the possibility of the continuous improvement of
the product varieties and achievement of the high reputation in the field of the product.
Risk of the product strategy is the possibility of the moral obsolescence of the variety of
goods resulting of the functional sharpening of the competition.
Any product portfolio of the company can be formed once and for all. Changes in the
demand necessitate changes in the products that it manufactures company, which, in turn, requires
changes in the production process. If the market defines requirements for products that produce a
company to provide its sales, production serving the factor that characterizes the possibility of more
or less meet these requirements [4, p. 150].
Criteria of the selection of the product strategies can be divided into two main groups.
Market:
• market size;
• forecast of the demand (growth/contraction);
• overall market position (competitive position), the market share;
• level of the prices and profitability in the industry;
• existing and potential competitors, the prognosis in the development of competition;
• available and possible goods-substitutes;
• possible duration «lifecycle» of the product;
• impact of seasonal and other cyclical factors on demand;
• the nature and strength of barriers of the entry/exit;
• availability and quality level of supply necessary components;
• commercial effectiveness of the existing and planned to release goods (results «portfolio
analysis»);
• the effectiveness of distribution of channels and marketing;
Production:
• possible production;
• the need for investment (amount and timing);
• the level and timing of payback;
• the level of the patent protection (product, technology, production method);
• likelihood of the competitive engineering and design problem solving production and use
of goods;
• possible level of costs: the experimental stage; modernization and reconstruction of
existing production and the creation or acquisition of new production;
• completion of stage works and creating the finished commercial product;
• a list of possible complications, technical, financial, personnel and other measures and
ways to overcome them;
• the efficiency of the implementation of products with competitive price.
Decisions about the activities (business) with the development of certain strategic areas of
management that guide the company to refuse from one and learn new strategic areas of
management, closely associated with the production capacity of the company. It is risky product
strategy that does not meet the target orientation of the production potential of the company. Target
orientation and "skills" are measured by the potential profile of the production system - the main
link of the enterprise, and spacing differences between «old» and new products «set» the scale and
nature of the changes in the production process [5, p. 201-206].
In the case of large differences in the available and necessary capacity that is under
conversion, the company is beginner in the new area, giving up what it knows and is able to do
better and more efficiently than others. In addition, we must remember that any drastic changes in
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production accompanied by the fall in output, and sometimes need to stop production (temporarily for refurbishment or even - in the case of the introduction of new products) because of commodity
strategies often use an evolutionary approach to their change.
The evolution of the product strategies in the enterprise can occur in the following order:
The evolution of commodity strategies in the enterprise can occur in the following order:
1. Development of production and marketing of a new product.
2. Sales of the earned product in new markets.
3. «Rationalization of use» (finding a new applications for existing products).
4. «Fueling integration» (manufacturing semi-finished parts that are as integral to the basic
goods for sale).
5. The territorial expansion or comprehensive integration.
6. Production and technical evolution with the purpose of avoiding of the weaknesses of
existing products and improving their technical and economic indicators (primarily cost reduction).
7. Annual modification of goods (including «minor adjustments») - centered diversification.
8. Related diversification (production of a series of products based on the base).
9. Unrelated diversification (production of complementary goods).
10. Conglomerate diversification (development of the unrelated to the main business area of
types of products or services).
11. The balance of the «life cycle» of goods in order to obtain a synergistic effect.
12. Attracting of the additional investment for the development of enterprises in different
directions (work with certain "strategic set" to improve all subsystems company).
13. «Closure» of the cycle of money through flexible sales (loans, discounts, gifts, etc.) [6,
p. 326-328].
Steps 1 - 6 in the given list of the evolution of product strategies are related to the design and
development of the production and marketing of a new product, which is a very complex process, in
which involves all subsystems of the enterprise in a greater or lesser extent.
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ФІНАНСОВОЇ ЗВІТНОСТІ АКЦІОНЕРНИХ ТОВАРИСТВ В ІНТЕРНЕТІ
This paper studies the aptitude of Ukrainian joint stock companies for addressing the problem of information
asymmetry through publication on the Internet of their financial statements. There is verified the hypothesis that the
Internet as a relatively cheap way of corporate information distribution may serve as a main instrument for establishing
of a communication system with investors. The core of the study is monitoring the structure and content of the web
pages of joint stock companies which were a part of the PFTS index base in 2010-2014. It is established that a
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substantial number of issuers under study does not pay enough attention to the form of online financial statements
disclosure. It is assumed that for a significant number of companies filling their web pages content with relevant
information is rather a forced reaction to the legislative requirements than an effective way for communication with
investors. The conclusion is made on the underestimation by the corporate sector of a web-pages strategic potential as
key element of financial communications.
Keywords: information asymmetry, financial statements, joint stock company, Internet, investor relations
У статті досліджується схильність українських акціонерних компаній до вирішення проблеми
асиметрії інформації з допомогою оприлюднення в Інтернеті своєї фінансової звітності. Верифікується
гіпотеза, що Інтернет як відносно дешевий канал розповсюдження корпоративної інформації може
виступати головним інструментом налагодження системи комунікацій з інвесторами. Основу дослідження
складає спостереження за структурою та наповненням веб-сторінок акціонерних товариств, що входили до
бази індексу ПФТС у 2010-2014 рр. Встановлено, що частина досліджуваних емітентів не приділяє
достатньої уваги формі розкриття фінансової звітності в Інтернеті. Висунуто припущення, що для значної
частки фірм наповнення веб-сторінки відповідною інформацією є радше вимушеною реакцією на законодавчі
приписи, а не ефективним каналом зв’язків з інвесторами. Зроблено висновок про недооцінку корпоративним
сектором стратегічного потенціалу веб-сторінок як елемента фінансових комунікацій.
Ключові слова: асиметрична інформація, фінансова звітність, акціонерне товариство, Інтернет,
зв’язки з інвесторами

Акціонерне товариство як форма організації великого бізнесу, реалізуючи масштабні
інвестиційні проекти, рідко покладається виключно на власні фінансові резерви. Здебільшого
воно вдається до залучення додаткового капіталу, емітуючи боргові зобов’язання, акції чи
гібридні фінансові інструменти. Однак, перспективи долучення фондового ринку до процесу
фінансування розвитку фірми можуть виявитися примарними, якщо менеджмент компанії
ігноруватиме проблему, відому в теорії мікроекономіки як асиметрія інформації.
У строгій формі зазначена проблема була описана та проілюстрована на прикладі
ринків вживаних автомобілів, медичного страхування, праці та кредитів американським
економістом Джорджем Акерлофом у 1970 році [2]. Наріжним каменем дослідження
цитованого вченого виступає твердження, що суб’єкти більшості ринків володіють
неоднаковим обсягом інформації про якісні характеристики об’єктів купівлі-продажу.
Відтак, у продавців, як більш інформованої сторони ринку, виникають стимули пропонувати
товар чи послугу нижчої якості. Подальші спроби застосувати подібну логіку до вивчення
проблем корпоративних фінансів виявилися більші ніж успішними, оскільки дозволили
пояснити, чому за відсутності ефективних трансферів інформації фондовий ринок припиняє
повноцінно виконувати перерозподільну функцію. Дійсно, потенційний інвестор, оперуючи
в основному відкритими джерелами інформації про емітентів, може виявитися нездатним
відрізнити фірму, яка обрала для реалізації високоякісні (з точки зору співвідношення
“сподіваний дохід – ризик”) проекти, від позичальника, що свідомо обирає високоризиковані
способи вкладення капіталу. Тому його природною реакцією на брак належної інформації
буде підвищення вартості фінансування чи висунення додаткових вимог до титулів
власності. Очевидно, що за таких умов ринок переповнюватимуть цінні папери фірм, які
обрали проекти із вищим ризиком втрати інвестованих сум, позаяк лише для них вимоги
інвесторів щодо премії за ризик не видаватимуться надмірними [7, с.73].
Добросовісним емітентам залишається лише сподіватися, що вибудувана ними
система комунікацій забезпечуватиме ефективну трансляцію сигналів до потенційного кола
постачальників фінансового капіталу, тим самим позиціонуючи їх як надійних бізнеспартнерів. Однак, в цьому разі гостро постає питання вибору засобів, якими критична для
інвестора інформація повинна доводитися до кінцевих споживачів. Адже прямий трансфер
інформації, як, спираючись на численні приклади із ділової практики, постулює теорія
мікроекономіки, може виявитися досить затратним. Причому настільки, що фірми
віддаватимуть перевагу не безпосередньому переконуванню інвесторів у якості ухвалених
ними рішень, а опосередкованим сигналам, які засвідчують фінансову міцність компанії.
Прикладом таких сигналів може слугувати нарощування менеджментом фірми частки
боргового фінансування (випадок так званих “мачо-фінансів”) [6, с.45].
Втім, зазначений постулат можна з певністю застосувати радше до класичних засобів
комунікації з інвесторами як от презентації, роуд-шоу, особисті зустрічі, конференц-дзвінки,
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виїзди на виробництво та інше. Тоді як він меншою мірою поширюється на такий
динамічний інструмент розповсюдження інформації як всесвітня мережа Internet, котра
володіючи істотнішим, порівняно із традиційними каналами, потенціалом охоплення
цільової аудиторії, уможливлює донесення до широкого кола зацікавлених осіб значних
масивів фінансових даних із помітно нижчими затратами людських та матеріальних ресурсів.
Крім всеохопності, таке інформування може бути організоване неперервно у часі, а отже
сприяти формуванню довірчих відносин з акціонерами та потенційними інвесторами [5,
с.144-145]. Тож невипадково в останні десятиліття чимало науковців концентрують свою
увагу на проблемах у той чи інший спосіб пов’язаних із питаннями розкриття корпоративної
інформації в Інтернеті. Йдеться, зокрема, про дослідження, покликані: деталізувати
структуру інтернет-орієнтованих інформаційних пропозицій корпоративних реципієнтів
капіталу [11]; оцінити рівень зв’язку між інтернет-публічністю компаній та їхніми
індивідуальними характеристиками (розмір, галузь виробництва, обсяги продажу, ринкова
вартість та ін.) [8;10;12]; запропонувати методики аналізу інформаційної прозорості окремих
категорій фінансових інститутів [3;4] тощо.
Разом із тим не цілком з’ясованим бачиться питання, наскільки менеджмент самих
акціонерних компанії схильний розглядати Інтернет як органічний компонент власних
стратегій оприлюднення корпоративної інформації, особливо, коли йдеться про країни із
недостатнім розвитком фондового ринку та слабким рівнем захисту прав акціонерів. Відтак,
метою дослідження, результати якого пропонуються нижче, є вивчення практики надання
українськими акціонерними товариствами відкритого доступу потенційним інвесторам до
окремих елементів інформації про емітента.
Відповідне дослідження здійснювалося у формі моніторингу веб-сайтів акціонерних
товариств, що входили до бази індексу фондової біржі ПФТС у 2010-2014 рр. (табл.1). Вибір
кола об’єктів для спостереження зумовлений тим, що індекс ПФТС є достатньо зрозумілим
для учасників фондового ринку індикатором із тривалою історію, а відповідно емітенти,
акції яких складають основу індексу, користуються значно більшою увагою інвесторів, аніж
інші компанії. Відповідно можна припустити, що використовувані зазначеними емітентами
практики зв’язків з інвесторами (позитивні чи негативні) тією чи іншою мірою можуть
наслідуватися підприємствами, які прагнуть дорівнятися до “блакитних фішок”.
Основним елементом наповнення веб-сайтів, що перебував у полі зору в процесі
моніторингу, виступила річна фінансова звітність емітентів (баланс та звіт про фінансові
результати), що традиційно розглядається як головне джерело інформації про ефективність
управління компанією. Зокрема Р. М. Бушмен та А. Дж. Сміт вказують, що представлена у
компактному вигляді інформація, отримана із фінансового обліку, сприяє кращій
ідентифікації якості обраних компанією інвестиційних альтернатив та дисциплінує її
менеджмент у процесі здійснення вибору проектів [9, p.67-68].
Крім того, слід брати до уваги, що згідно із статтею 78 чинного Закону України “Про
акціонерні товариства” розміщення річної фінансової звітності на власному веб-сайті
публічного акціонерного товариства є обов’язковим [1]. Тож можна було сподіватися, що
кожне із досліджуваних підприємств запропонує бодай мінімальний обсяг визначеної
законодавцем інформації, сигналізуючи про його перебування у національному правовому
полі. Водночас будь-які відхилення від зазначеного мінімуму у напрямі підвищення
комфортності послуговування фінансовою інформацією зовнішніми користувачами могли б
трактуватися як усвідомлений крок до розбудови власної системи зв’язків з інвесторами.
Спостереження за досліджуваними об’єктами проводилося впродовж 2011-2015 рр., однак
принцип фіксації змін інформації на веб-сайтах та кількість спостережуваних одиниць
піддавалися корекції. Так у 2011-2013рр., згідно із первинним планом дослідження, фіксація
появи (чи відсутності) фінансової звітності попереднього року здійснювалася впродовж
другого кварталу кожного року. Однак, з огляду на розгортання у 2014 році бойових дій на
сході України, де зосереджена частина активів чи ділових зв’язків окремих підприємств, які
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входили до списку біржового індексу, що могло позначитися на політиці інтернетпублічності компаній, терміни спостереження було зміщено на один квартал.
Таблиця 1
Перелік акціонерних товариств,
що входили до структури ПФТС-індексу у 2010-2014 рр.
Акціонерне товариство
1. Західенерго
2. Концерн “Стирол”
3. Стахановський вагонобудівний завод
4. Укрнафта
5. Ясинівський коксохімічний завод
6. Крюківський вагонобудівний завод
7. Дніпроенерго
8. Азовсталь
9. Райффайзен Банк Аваль
10. Мотор-Січ
11. Центренерго
12. Укртелеком
13. Єнакієвський металургійний завод
14. Донбасенерго
15. Укрсоцбанк
16. Алчевський металургійний комбінат
17. Авдіївський коксохімічний завод
18. Полтавський ГЗК
19. Маріупольський завод важкого машинобудування (до IV.2012)

Тікер ПФТС
ZAEN
STIR
SVGZ
UNAF
YASK
KVBZ
DNEN
AZST
BAVL
MSICH
CEEN
UTLM
ENMZ
DOEN
USCB
ALMK
AVDK
PGOK
MZVM

20. Інтерпайп Нижньодніпровський трубопрокатний завод (до IV.2012)

NITR

21.Харцизький трубний завод (з IV.2012)
22. Північний ГЗК (з IV.2012)

HRTR
SGOK

Крім того рішенням біржі ПФТС від 9 квітня 2012 року Маріупольський завод
важкого машинобудування та Інтерпайп Нижньодніпровський трубопрокатний завод було
вилучено із бази розрахунку індексу. Натомість до складу індексного кошика увійшли акції
Північного ГЗК та Харцизького трубного заводу. Оскільки наявність чи відсутність
відповідної веб-активності вилучених із індексу компаній являла собою певний інтерес, із
2013 року спостереження велося вже не за 20-ма, а за 22-ма компаніями.
В окремих випадках моніторинг інтернет-активності емітентів здійснювався за більш
як однією веб-адресою (табл. 2), в тому числі, якщо остання не вказувалася як офіційна або ж
декларувалася як така, що перебуває на реконструкції. Так, наприклад, Полтавський
гірничозбагачувальний комбінат тривалий час був презентований у мережі лише
неофіційним сайтом (нині за цією адресою розміщено візитівку іншого бізнесу), а його
наповнення обмежувалося загальною інформацією про історію, структуру та продукцію
підприємства. Про фінансові ж результати підприємства можна було судити лише
опосередковано завдяки веб-сторінці компанії “Ferrexpo”, головним активом якої є
зазначений комбінат.
Натомість одна із заявлених інтернет-адрес Єнакієвського металургійного заводу
впродовж усього інтервалу спостереження залишалася неактивною і врешті
трансформувалася у інтернет-магазин. У будь-якому разі впродовж всього періоду
спостереження враховувалась звітність та навіть її фрагменти чи описи на всіх пов’язаних із
емітентом сайтах. Варто відзначити, що у процесі дослідження не було встановлено
однозначного зв’язку між звітними фінансовими результатами та оперативністю і якістю
оприлюднення інформації. За досліджуваний проміжок часу підприємства демонстрували
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змінні успіхи, однак серед кращих за рівнем розкриття фінансової інформації можна було
натрапити як на компанію, яка завершила звітний рік із прибутком, так і із збитками.
Таблиця 2
Інтернет-адреси досліджуваних акціонерних товариств
Акціонерне товариство
(тікер ПФТС)

Рік спостереження

Інтернет-адреса

2011-2012
2013-2015
2011-2014

www.zakhidenergo.ua
www.dtek.com
www.stirol.net

2015
2011-2015
2011-2015
2011
2012-2015
2012-2015

stirol.ostchem.com
www.stakhanovvz.com
www.ukrnafta.com
http://yakhz.com
http://yakhz.donetsksteel.com
www.kvsz.com

AZST
BAVL
MSICH
CEEN
UTLM

2011-2015
2012
2013-2015
2011-2015
2011-2015
2011-2015
2011-2015
2011-2015

ENMZ

2011-2015

DOEN

2011-2015
2011
2012-2015
2011-2015
2011-2015
2011-2015
2013
2014-2015
2011-2015
2013
2011-2015
2013-2015
2013-2015

http://dniproenergo.ua
http://wap.dtek.com
www.dtek.com
http://azovstal.metinvestholding.com
www.aval.ua
http://www.motorsich.com
http://www.centrenergo.com
http://www.ukrtelecom.ua
http://emz.com.ua
http://emz.metinvestholding.com
http://www.de.com.ua
http://www.usb.com.ua
http://www.unicredit.com.ua
http://www.amk.lg.ua
http://akhz.metinvestholding.com
http://www.ferrexpo.com
http://pgok.poltava.ua
http://www.ferrexpo.ua
http://www.azovmash.com
http://mztm.pat.ua
http://www.interpipe.biz
http://pipe.metinvestholding.com
http://sevgok.metinvestholding.com

ZAEN
STIR
SVGZ
UNAF
YASK
KVBZ
DNEN

USCB
ALMK
AVDK
PGOK
MZVM
NITR
HRTR
SGOK

Загалом можна констатувати, що для чималої кількості спостережуваних підприємств
фінансова інтернет-публічність стала звичною частиною практики спілкування із
акціонерами та інвесторами. Свідченням цього є хронологічна глибина оприлюднюваної
емітентами на власних веб-сайтах фінансової звітності (табл. 3). Принаймні, на момент
завершення спостереження більшість з них пропонували зацікавленим особам для
ознайомлення баланси та звіти про фінансові результати не менш як за 5 років. Із загального
масиву різко виділяється Райффайзенбанк Аваль із повним архівом фінансової звітності з
1996 по 2014 рік (включно із супутніми документами), а також компанії “Мотор-Січ”, сайт
якої містив інформацію за 2004-2014 роки, доповнювану повноколірними звітами про
підсумки роботи, та “Укрнафта”, що пропонувала високий рівень хронологічної глибини, але
з періодами нестабільності.
Проблемними для інвестора залишалися: Інтерпайп Нижньодніпровський
трубопрокатний завод, власний сайт якого за досліджуваний період так і не з’явився, а
відшукати інформацію про результати його роботи поза межами консолідованої звітності
компанії “Інтерпайп” виявилося неможливим; а також Стахановський вагонобудівний завод,
сайт якого можна вважати цілковито недружнім щодо потенційних інвесторів, оскільки той
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не містив ані класичного розділу “Зв’язки з інвесторами” чи “Акціонерам”, ані власне
фінансової звітності.
Таблиця 3
Хронологічна глибина оприлюднюваної емітентами в Інтернеті річної фінансової
звітності
Акціонерне
товариство
(тікер ПФТС)
ZAEN
STIR
SVGZ
UNAF
YASK
KVBZ
DNEN
AZST
BAVL
MSICH
CEEN
UTLM
ENMZ
DOEN
USCB
ALMK
AVDK
PGOK
MZVM
NITR
HRTR
SGOK

Рік спостереження
2011

2012

2013

2014

2015

2002-2006
2010
−
2005, 2007,
2008
2010
2010
2010
2010
1996-2009
2004-2010
2009
2006-2010
2010
2008
2009-2010
2010
2010
−
−
−
Х
Х

2009-2011
2010-2011
−
2004-2011

2007-2012
2010-2012
−
2004-2012

2011-2014
2010-2014
−
2004-2014,

2010-2011
2010-2011
2007-2011
2010-2011
1996-2011
2004-2011
2010-2011
2006-2011
2010-2011
2011
2009-2011
2010-2011
−
−
2010-2011
−
Х
Х

2010-2012
2010-2012
2007-2012
2010-2012
1996-2012
2004-2012
2010-2012
2006-2012
2010-2012
2011-2012
2009-2012
2010-2012
2010-2012
−
2010-2012
−
2010-2012
2010-2012

2007-2013
2010-2013
−
2004-2012,
9 міс. 2013
2010-2013
2010-2013
2007-2013
2010-2013
1996-2013
2004-2013
2010-2013
2006-2013
2010-2013
2011-2013
2009-2013
2010-2013
2010-2013
2013
2010-2013
−
2010-2013
2010-2013

2010-2014
2010-2014
2012-2014
2010-2014
1996-2014
2004-2014
2010-2014
2006-2014
2010-2014
2011-2014
2009-2014
2010-2014
2010-2014
2012-2014
2010-2014
−
2010-2014

Слід звернути увагу також на те, що нерідко, попри повноту та достатній обсяг
пропонованої емітентами фінансової інформації, вона може виявитися незатребуваною через
недостатньо вдале позиціювання у структурі веб-сайту та незручну навігацію. Так,
наприклад пошук звітності ПАТ “Західенерго” та “Дніпроенерго” суттєво утруднюється
необхідністю обирати за відправну точку пошуку веб-сайт компанії ДТЕК, частиною якої
вони є, та просуватися його ієрархічними рівнями. В цьому сенсі навіть недосконалий з
точки зору наповнення, але окремий сайт ПАТ “Західенерго”, до входження товариства до
складу ДТЕК, виглядав куди логічніше, тоді як нинішнє вирішення проблеми через
переадресацію з первинної адреси бачиться менш вдалим.
Деякі незручності можуть очікувати інвестора, який виявить інтерес до одного із
підприємств групи “Метінвест” (“Азовсталь”, Єнакіївський металургійний завод,
Авдіївський коксохімічний завод, Харцизький трубний завод, Північний ГЗК). На відміну від
ДТЕК, кожне підприємство групи має власну інтернет-візитівку та адекватне в єдиному
корпоративному стилі наповнення. Однак, фінансова звітність, поряд із іншими документами
для акціонерів, подається лінійно, тобто сервіс архівування чи групування – відсутній, і
користувачеві для отримання ретроспективної інформації доводиться гортати кілька
електронних сторінок поспіль.
Окремої уваги заслуговують формат представлення звітних даних та палітра мов, які
забезпечують доступ до фінансової інформації. Серед способів представлення звітності
домінанта формату pdf залишалася яскраво вираженою, тоді як альтернативні варіанти –
класична сторінка html, xls чи doc траплялися помітно рідше. Не в останню чергу це випливає
із відчутних переваг такого формату для користувачів, які воліють працювати із
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друкованими копіями документів чи остерігаються втрати частини інформації, створеної у
середовищі офісних програм. Водночас, для інвесторів, які віддають перевагу
автоматизованому фінансовому аналізу звітних даних формат електронних таблиць,
вочевидь був би прийнятнішим.
Більшість веб-сайтів аналізованих емітентів надають можливості навігації кількома
мовами, хоча, за рідкісними випадками, як от документи банків, звітність здебільшого
наводиться лише українською мовою. Відтак важко стверджувати, що наявність мовного
меню автоматично свідчить про спробу оптимального позиціювання акціонерної компанії у
середовищі неоднорідних груп інвесторів. Цьому радше відповідає політика власників вже
згадуваних вище Полтавського ГЗК та компанії “Ferrexpo”, яка передбачає ведення двох
різних сайтів – для англомовного зарубіжного та україномовного вітчизняного інвесторів.
Зафіксовано також неприйнятні з точки зору інтернет-публічності випадки, коли перегляд
веб-сайтів підприємств-резидентів України (Ясинівський коксохімічний завод, Донбасенерго
та Стахановський вагонобудівний завод) державною мовою взагалі не передбачений.
Викладене вище дає підстави стверджувати, що стратегічний потенціал веб-сторінок
як засобу фінансових комунікацій українських акціонерних компаній рідко використовується
в повному обсязі. Частіше ж інтернет-відкритість є наслідком юридичного примусу і не
виходить за той мінімум, що виписаний у законодавстві. Не в останню чергу це пояснюється
тим, що акціонерна власність в Україні здебільшого є висококонцентрованою, і мажоритарні
власники не зацікавлені у налагодженні регулярного трансферу інформації на користь
сторонніх користувачів. Свідченням цього може вважатись, наприклад, синхронна зміна
правового статусу підприємств групи “Метінвест” із публічного на приватний, ініційована у
2016 році. Крім того, за наявності довготривалих господарських зв’язків із кредиторами,
власникам вдається тривалий час уникати фінансування проектів шляхом емісії акцій, а отже
не турбуватися і про структурування відносин з потенційними інвесторами. Очевидно,
однак, що таке жертвування стратегічними перевагами на користь тактичних виграшів може
завадити масштабній модернізації вітчизняного виробництва, опертій на залучення
диверсифікованого фінансового капіталу.
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ОРГАНІЗАЦІЙНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ СИСТЕМИ СОЦІАЛЬНОЇ
ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ СУБ’ЄКТІВ АГРАРНОГО БІЗНЕСУ В УМОВАХ
ГЛОБАЛІЗАЦІЇ
Досліджено особливості організаційного забезпечення соціальної відповідальності аграрних
підприємств. Виявлено та проаналізовано основні міжнародні та вітчизняні нормативно-правові документи,
що регулюють соціальну відповідальність бізнесу. Обґрунтовано необхідність подальшого удосконалення
організаційного забезпечення соціальної відповідальності аграрних підприємств.
Ключові слова: соціальна відповідальність, аграрні підприємства, організаційне забезпечення,
нормативно-правове регулювання.
The particularities of organizational support of social responsibility the agrarian enterprises have been
researched. The basic international and domestic legal documents regulating of social responsibility business have
been determined and analyzed. The necessity of further improvement organizational support of social responsibility the
agrarian enterprises has been argumented.
Key words: social responsibility, agrarian enterprises, organizational support, normative and legal regulation.

Активна інтеграція України в європейський економічний простір потребує
використання нового підходу до ведення аграрного бізнесу. Використання принципів
соціальної відповідальності бізнесу в сучасних умовах аграрного господарювання є
необхідним інструментом підвищення конкурентоспроможності та інвестиційної
привабливості аграрних підприємств, а також формування їх позитивної ділової репутації.
Сучасні тенденції розвитку агропромислового виробництва свідчать про низький
рівень обізнаності більшості сільськогосподарських підприємств із концепцією соціальної
відповідальності бізнесу. Тому, її подальша реалізація можлива лише за умови якісного
організаційного забезпечення. Саме міжнародні та вітчизняні нормативні документи щодо
регулювання трудових відносин, виробництва якісної сільськогосподарської продукції,
захисту навколишнього середовища, раціонального використання природних та інших
ресурсів створюють передумови для сталого розвитку аграрної економіки в Україні.
Сучасна система нормативно-правового регулювання соціальної відповідальності
аграрного бізнесу не відповідає ні реальним запитам зацікавлених осіб, ні усталеній
міжнародній практиці. Зазначене зумовило актуальність та необхідність дослідження цього
питання.
Розгляду різних аспектів розвитку системи соціальної відповідальності бізнесу
присвячені роботи багатьох зарубіжних та вітчизняних вчених-економістів, зокрема Г.
Боуена, А. Керролла, Ф. Котлера, Е. Фрімена, І. Гришової, А. Колота, С. Король, Ю.
Лупенка, В. Кужеля, І. Царик та інших.
Однак, незважаючи на наявність значної кількості наукових досліджень у цій галузі,
питання організаційного забезпечення системи соціальної відповідальності аграрних
підприємств потребують подальшого вивчення.
Метою дослідження є опрацювання основних міжнародних та вітчизняних
нормативно-правових документів щодо регулювання соціальної відповідальності бізнесу.
Поширення ідеї корпоративної соціальної відповідальності бізнесу сприяло
утворенню міжнародних організацій, метою яких була розробка єдиних міжнародних норм,
стандартів, принципів для регулювання соціальної відповідальності бізнесу, а також форм
соціальної (нефінансової) звітності.
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Основні тенденції розвитку соціальної відповідальності бізнесу фактично оцінюють
дві групи міжнародних організацій [1, с. 13].
Перша група міжнародних організації представлена Організацією Об’єднаних Націй
(ООН), Європейським Співтовариством (ЄС) та Організацією з економічного
співробітництва і розвитку (ОЕСР).
Друга група міжнародних організації, що вивчають питання соціальної
відповідальності бізнесу, представлена різними світовими бізнес-структури та громадськими
організаціями, які відстоюють інтереси корпоративного сектора.
Пріоритетними напрямками роботи вказаних організацій є забезпечення всіх
бажаючих підприємств та організацій інформацією, інструментарієм, тренінгами та
дорадчими послугами із соціальної відповідальності бізнесу.
Основними найбільш поширеними міжнародними стандартами та індексами
корпоративної соціальної відповідальності є наступні:
– Стандарт SA8000 (Social Accountability 8000) «Соціальна відповідальність», що містить
перелік критеріїв для оцінки відповідальності компаній у сфері трудових відносин,
встановлених Міжнародною організацією праці (МОП);
– Глобальний договір ООН (United Nations Global Compact), який описує десять ключових
принципів соціально відповідального ведення бізнесу;
– Глобальна ініціатива зі звітності у сфері сталого розвитку (Global Reporting Initiative), що
включає вимоги до формування змісту та структури нефінансової звітності бізнесструктур, а також перелік показників у сфері відповідального управління персоналом,
дотримання прав людини, раціонального використання природних ресурсів, виробництва
якісної продукції та участі в житті місцевих громад;
– Стандарт верифікації соціальних звітів АА1000AS (Accountability 1000 Assurance
Standart), який використовується для проведення зовнішнього аудиту достовірності
показників нефінансової звітності компаній.
В світовій практиці, крім офіційних стандартів корпоративної соціальної
відповідальності, існують і неофіційні нормативні документи, розроблені бізнес-асоціаціями,
окремими компаніями або навіть окремими особами. До них відносять: Глобальні принципи
Саллівана, Стандарти «Саншайн», а також Хартію «Кейданрен» [2, с. 15].
У 2010 р. було зроблено вагомий крок в уніфікації підходів до сутності 26000
«Керівництво з соціальної відповідальності». Розробка стандарту проводилась експертами,
які представляють понад 90 країн і 40 міжнародних або регіональних організацій, залучених
до вивчення різних аспектів соціальної відповідальності бізнесу [3, с. 57]. Вказаний стандарт
встановлює вимоги до діяльності бізнес-структур у сфері соціальної відповідальності та
враховує інтереси зацікавлених сторін (працівників, постачальників, споживачів, місцевих
громад), спрямованих на економне витрачання ресурсів та охорону навколишнього
середовища [4, с. 89].
Імплементація міжнародного досвіду правового регулювання соціальної
відповідальності бізнесу є однією із ключових проблем реформування українського
законодавства в цій сфері.
Використання міжнародних стандартів та документів із соціальної відповідальності
бізнесу в Україні є недостатньо поширеним та не має послідовного характеру. Тому, одним із
перспективних напрямів розвитку та поширення практики соціально відповідального
ведення бізнесу є створення законодавчої бази, яка на державному рівні встановить єдині
принципи, правила та механізми реалізації підприємствами концепції соціальної
відповідальності, а також систему їх економічного та морального стимулювання.
В умовах сьогодення найбільш відомими українськими організаціями, що займаються
дослідженням питань із організаційного забезпечення соціально відповідального ведення
бізнесу є Спільнота «Соціально відповідальний бізнес», Центр «Розвиток корпоративної
соціальної відповідальності», Мережа Глобального Договору ООН в Україні. Основним
здобутком діяльності вказаних організацій є участь в опрацюванні проекту «Концепції
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національної стратегії соціальної відповідальності бізнесу в Україні», який був створений
Консультативною радою при Комітеті Верховної Ради України з питань промислової і
регуляторної політики та підприємництва. Проте, як зазначають І.Ю. Гришова та Т.С.
Шабатура, вказаний документ не в повній мірі розкриває сутність та структуру соціальної
відповідальності бізнесу [5, с. 16].
Суспільно важливим є закріплення на законодавчому рівні й соціальної
відповідальності аграрного бізнесу.
Підтверджуючим тому фактом стало підписання 27 червня 2014 р. економічної
частини Угоди про асоціацію між Україною та Європейським Союзом, яке відкрило нові
перспективи розвитку зовнішньоекономічної діяльності суб’єктів аграрного бізнесу. У ній
передбачені певні преференції для українських агроформувань та застосування безмитних
тарифних квот. Проте вихід на міжнародний ринок потребує впровадження аграрними
підприємствами принципів соціально відповідального управління, у тому числі належної
сертифікації виробничих потужностей, показників якості та безпечності виробленої
продукції відповідно до міжнародних стандартів.
Якість та безпечність продуктів харчування визначають стандарти IFS, BRC,
FAMIQS, Global-GAP, FSSC 22000, ISO 22000:2005, а також Постанова Ради (ЄС) №
834/2007 від 28 червня 2007 р. стосовно органічного виробництва і маркування органічних
продуктів, що встановлює вимоги до виробництва та реалізації «органічних продуктів
харчування», які користуються значним попитом [6, с. 121].
До того ж, Закон України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України
щодо харчових продуктів», прийнятий у липні 2014 року, принципово змінює систему
державного контролю за виробництвом та обігом харчових продуктів згідно з принципами
ключових директив ЄС. Тому, суб’єкти аграрного бізнесу повинні звернути особливу увагу
на ключові елементи виробництва якісної сільськогосподарської продукції для обов’язкового
виконання встановлених санітарно-гігієнічних вимог країн ЄС та впровадження системи
аналізу ризиків, небезпечних факторів і контролю критичних точок (НАССР) [7, с. 31].
В умовах сьогодення недооціненими залишаються й економічні інструменти
регулювання соціальної відповідальності бізнесу, у тому числі й аграрного. Тому,
пріоритетними економічними заходами її підтримки є наступні [8, с. 260]:
– забезпечення макроекономічної стабільності та стимулювання розвитку підприємницької
діяльності, з метою збільшення соціального інвестування;
– удосконалення податкового законодавства, шляхом розробки та впровадження системи
податкових пільг для сприяння соціально відповідальному веденню бізнесу та штрафів за
його порушення;
– розробка механізму компенсації підприємствам витрат на розвиток сільських територій
та соціальної інфраструктури;
– врахування принципів соціальної відповідальності під час проведення державних
закупівель, спрямування державних інвестицій та надання державних кредитів;
– включення вимог про соціальну відповідальність бізнесу до контрактів про державні
закупівлі, пріоритетів державних інвестицій та державного кредитування;
– ефективна конкурентна політика;
– сприяння створенню корпоративних пенсійних фондів.
Висновки. Основними пріоритетними напрямами регулювання соціальної
відповідальності аграрного бізнесу є розробка правових, економічних та інформаційних
методів із врахуванням особливостей агропромислового розвитку та міжнародного досвіду.
Організаційне забезпечення системи соціальної відповідальності аграрного бізнесу
потребує удосконалення шляхом подальшої ратифікації міжнародних конвенцій з прав
людини та екології, а також впровадження міжнародних стандартів із соціальної
відповідальності. Важливим також є впровадження аграрними підприємствами практики
прозорого та етичного ведення бізнесу (зокрема, стосовно своїх зацікавлених сторін), а
також дотримання екологічних стандартів агропромислового виробництва. Це дозволить
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покращити імідж суб’єктів аграрного бізнесу на національному та міжнародному рівні,
підвищити їх конкурентоспроможність та інвестиційну привабливість, сприяти підвищенню
трудового потенціалу, виробництву екологічно чистої продукції та захисту навколишнього
середовища.
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Перехід України до соціально спрямованої ринкової економіки потребує від держави
посилити
роль та значення галузей, діяльність яких безпосередньо направлена на
обслуговування людини, її самовдосконалення та розвитку. В найбільшій мірі це відноситься
до охорони здоров’я, адже збереження й розвиток здоров’я населення як вирішального
чинника забезпечення економічного й соціального розвитку країни є однією з
найважливіших соціальних функцій держави. Саме на цьому ще в І ст. до н.е. наголошував
видатний римський громадський діяч Гай Юлій Цезар, наголосивши, що здоров’я народу –
головна турбота держави [1, с. 91].
Сучасний стан фінансування охорони здоров'я України є вкрай недостатнім і не
створює передумов для здійснення якісної медичної допомоги в необхідних обсягах,
особливо для соціально незахищених верств населення. На відміну від інших галузей
національного господарства України, охорона здоров'я майже повністю знаходиться на
бюджетному фінансуванні, а можливість залучення інших джерел фінансування стримується
як законодавством, так і негативним ставленням державних органів управління охороною
здоров'я до ринкових механізмів в охороні здоров'я.
Сьогодні ефективне функціонування ринку медичного страхування потребує його
адаптації до нових тенденцій в економіці. Як результат, виникає потреба у створенні
комплексних продуктів, які б поєднували послуги як страхового, так і фінансового ринків. З
огляду на це зробимо спробу визначити сутність ринку медичного страхування та
особливості його формування в Україні.
На розвиток страхового ринку в Україні негативний влив справляють:
- відсутність економічної стабільності, сталого зростання виробництва,
неплатоспроможність населення та дефіцит фінансових ресурсів;
- значна взаємна заборгованість, накопичення неплатежів і збитковість більшості
підприємств;
- неповна і фрагментарна законодавча база, відсутність державних преференцій на
страховому ринку, неефективний контроль з боку держави, прояви монополізму;
- високий рівень інфляції, внаслідок чого здійснення довгострокових
(накопичувальних) видів страхування у національній валюті неможливе;
- слабкий розвиток фондового ринку, що не дає змоги використовувати цінні папери
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як категорію активів для захищеного розміщення страхових резервів;
- відсутність вторинного ринку страхових послуг, механізмів ефективної взаємодії
банківського та страхового сектора економіки, низький рівень розвитку допоміжної
інфраструктури страхового ринку;
- неналежний рівень інформації про стан і можливості страхового ринку, довіри
населення до страхування.
Що стосується ринку медичного страхування, то на думку автора, він являє собою
певну сферу фінансових відносин, є особливою соціально-економічною структурою, що
об'єднує різних суб'єктів, які переслідують свої специфічні інтереси і виконують певні
функції.
Ринок добровільного медичного страхування в Україні має великий потенціал
розвитку. Розглянемо історичний досвід та етапи розвитку ринку медичного страхування в
Україні.
В Україні історично склалася державна система фінансування охорони здоров’я. За
даними досліджень проведених на замовлення Агентства США з міжнародного розвитку
(USAID) в Україні частина видатків на охорону здоров’я, що фінансується за рахунок
податкових надходжень до державного бюджету складає
57,59% від всіх видиків на
охорону здоров’я, а інша частина, що складає 42, 41% за рахунок приватних коштів.
Необхідно відмітити, що державна система охорони здоров’я ефективно працює лише
за умови достатніх ресурсів у країні, а приватна система охорони здоров’я є результативною
для заможних груп населення. Натомість система, що заснована на засадах страхової
медицини, яка існує у більшості європейських країн та охоплює 70-100% населення, добре
функціонує за різних фінансових умов.
В уставі Всесвітньої організації охорони здоров’я, від 22 липня 1946 року
проголошується: «…уряди несуть відповідальність за здоров'я своїх народів, і ця
відповідальність вимагає прийняття відповідних заходів соціального характеру в галузі
охорони здоров'я» [2, с.2]. В усі часи влада приділяла особливу увагу проблемам ефективної
організації та фінансовому забезпеченню галузі охорони здоров'я. На сучасному етапі
розвитку суспільства ці проблеми в розвинутих країнах світу вирішуються, здебільшого, за
допомогою страхової медицини, важливим елементом якої є медичне страхування.
Медичне страхування як модель забезпечення соціальних гарантій держави перед
громадянами у рамках системи охорони здоров'я в сучасному вигляді виникла відносно
нещодавно. Розвиток системи медичного страхування відбувався упродовж декількох
останніх століть і спирався на давні традиції надання соціальної допомоги громадянам при
настанні будь-якого захворювання. Сучасні принципи соціального страхування походять від
старогрецьких і давньоримських правил, що забезпечували функціонування так званих
організацій взаємодопомога, яка складалася у рамках професійних колегій і займалися
збором коштів і їх виплатою при настанні нещасного випадку, отримання травми, втрати
працездатності в результаті хвороби або каліцтва. [3, с.24].
Сьогодні в Україні сформована структура ринку добровільного медичного
страхування. Цей ринок є багаторівневою системою, яка складається із взаємозалежних
зв’язків між усіма структурними одиницями. В його структуру входять державні органи
нагляду за страховою діяльністю (Національна комісія, що здійснює державне регулювання
у сфері ринків фінансових послуг), недержавні страхові об’єднання (Асоціація «Українське
медичне страхове бюро», Ліга страхових організацій України), страхові компанії, страхові
посередники (страхові або перестрахові брокери, страхові агенти), медичні заклади, служби
асістанс та споживачі.
На розвиток ринку медичного страхування регіонів України впливають ряд факторів.
Серед них: законодавчі, економічні, соціальні, геополітичні, культурні, бюджет регіону.
Першою з проблем медичного страхування є відмова страховиків під будь-яким
приводом від оплати лікування страхувальника. Найбільш часта причина - клієнт не
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попередив про свої хронічні захворювання. Часто лікар-куратор страхової компанії просто
маніпулює хронічними хворобами клієнта.
Другою проблемою є неякісне медичне обслуговування страхувальників та низький
рівень кваліфікації лікарів зі списку страхової компанії. Якби страхові компанії надавали
можливість вибирати лікарів, клієнтів у страхових компаніях було б набагато більше.
Невеликий відсоток страхових компаній можуть забезпечити медичну допомогу
клієнту в будь-якій точці України. На етапі продажу страховки агенти клятвено обіцяють
надати будь-коли та де-коли. На ділі страхова компанія запропонує клієнтові лягти в лікарню
за свій рахунок, а витрати намагається відшкодувати пізніше.
На жаль, не зважаючи на певні досягнення у страхової діяльності, у галузі ДМС,
український ринок медичного страхування не має достатнього рівня розвитку, який би
відповідав стандартам провідних країн світу. Існує ряд об’єктивних причин, які гальмують
розвиток ринку медичного страхування взагалі, зокрема добровільного медичного
страхування. Серед них:
 недовіра населення до діяльності існуючих на ринку страхових компаній;
 економічна та політична нестабільність в країні;
 низка якість життя населення;
 недостатня розвиненість страхового ринку взагалі;
 недосконале законодавство у сфері страхування;
 низький рівень доходів населення;
 низький рівень медичної допомоги;
 недостатній рівень подання інформації щодо добровільного медичного
страхування населення.
На рівні регіонів добровільне медичне страхування розвивається дуже слабо.
Впровадження системи обов’язкового медичного страхування, як частини соціальних
нарахувань на заробітну плату підтримується на рівні Міністерства охорони здоров’я, так і з
боку Ліги страхових організацій. Але, на жаль, є деякі речі, які стримують впровадження цієї
системи в Україні:
 відсутність відповідної нормативної бази;
 відсутність відповідних медичних стандартів;
 відсутність фінансових стимулів для лікарів та медичних працівників;
 недостатність навичок і вмінь, які мають сьогодні працівники системи охорони
здоров’я;
 відсутність договірної форми відносин між платником та постачальником
послуг.
Всі перелічені проблеми роблять систему медичного страхування непрозорою та
перешкоджають входу на вітчизняний ринок іноземних страхових компаній.
Ще однією проблемою, яка перешкоджає розвитку системи медичного страхування в
Україні є неможливість для лікувальних закладів заробляти кошти. Вони не бачать
перспектив роботи зі страховими компаніями.
Кроки, які необхідно зробити владі для розвитку добровільного медичного
страхування, пов'язані зі специфікою оподаткування страхових компаній - учасників ринку
ДМС. Податкове навантаження для страхових компаній, які займаються ДМС, діє на
загальних для страховиків підставах і не стимулює останніх займатися цим видом послуг, що
відрізняється ресурсоемкостью і високим рівнем виплат (високі витрати пов'язані з
соціальною значимістю виду і його функціональної специфікою).
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ДЕРЖАВНІ МЕХАНІЗМИ СТИМУЛЮВАННЯ ЕКОНОМІЧНОГО РОЗВИТКУ
РЕГІОНІВ УКРАЇНИ
The issues of state incentive mechanisms of economic development of the regions have been considered in the
article. It has been determined that as a result of various factors and conditions in the regions of Ukraine territorial
differentiation based on economic development and social welfare of the population has increased. The necessity of
implementing adequate set of state incentive mechanisms of economic development of Ukrainian regions has been
proved.
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У статті розглянуті питання стимулювання економічного розвитку регіонів.. Визначено,що унаслідок
різноманітних факторів та умов в регіонах України збільшилась територіальна диференціація щодо
економічного розвитку й соціального забезпечення населення Доведено необхідність впровадження
адекватного комплексу державних механізмів стимулювання економічного розвитку регіонів України.
Ключові слова: державний механізм, стимулювання, розвиток, регіон

Ефективна стратегія економічного розвитку України та її регіонів у сучасних умовах
суттєво залежать від формування адекватного комплексу державних механізмів, які є
дієвими чинниками економічного розвитку регіонів, тобто механізмів стимулювання.
Економіка кожного регіону традиційно розглядається як невід’ємна частина єдиного
національного господарського комплексу країни та водночас як самостійна цілісна система,
що має власні цілі розвитку, унікальний ресурсний потенціал, специфічно поєднує
виробничі, фінансові, людські ресурси. Регіональна економічна система формується та
розвивається під впливом суспільного, галузевого, територіального поділу праці, бере
активну участь у процесах міжрегіонального та внутрішньорегіонального відтворення.
У сьогоднішніх умовах регіональна політика стає вагомим інструментом
просторового регулювання соціально-економічного розвитку особливо в тих сферах, де дія
ринкових важелів обмежена (соціальна, еколого-економічна, науково-технічна).
Повноваження державної влади на місцях виконують місцеві державні адміністрації, а
також здійснюють делеговані їм виконавчі функції відповідних рад. До основних функцій
місцевих державних адміністрацій щодо регулювання економічного розвитку регіонів
належать: розроблення прогнозів і програм соціально-економічного розвитку; бюджетна
діяльність; забезпечення функціонування об’єктів комунальної власності; забезпечення
раціонального використання землі, природних ресурсів; стимулювання діяльності малого та
середнього бізнесу; вирішення проблем зайнятості населення.
На сьогодні основною метою економічного розвитку більшості країн світу і їх регіонів
є поліпшення якості життя населення. Тому процес соціально- економічного розвитку
включає три найважливіші складові:
- підвищення доходів, поліпшення здоров’я населення і підвищення рівня його освіти;
- створення умов, що сприяють зростанню самоповаги людей у результаті формування
соціальної, політичної, економічної та інституційної систем, орієнтованих на пошану
людської гідності;
- збільшення свободи людей, зокрема їх економічної свободи [1, с. 112].
Унаслідок різноманітних факторів та умов в регіонах України збільшилась
територіальна диференціація щодо економічного розвитку й соціального забезпечення
населення. Основною причиною цього є відсутність ефективної системи регіонального
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управління, що заважає розвитку регіонів та
відсутність державних механізмів
стимулювання економічного розвитку регіонів [2, с. 243].
Сьогодні ринок пропонує дієві механізми стимулювання економічного зростання на
місцевому рівні, у тому числі: державно-приватне партнерство та кооперація, формування
кластерних об’єднань; механізми стимулювання підприємництва, малого та середнього
бізнесу.
Економічне зростання на місцях потребує розвиненого інституційно-правового
середовища, впровадження ефективних фінансових та інвестиційних важелів стимулювання
економічної активності, їх системної підтримки на рівні місцевого самоврядування,
узгодження діяльності всіх гілок публічної влади.
Сьогодні виникає необхідність побудови дієвої і прозорої моделі державного
управління з ефективними інструментами стимулювання економічного розвитку територій,
яка б забезпечувала виконання наступних завдань:
 подолання значних міжрегіональних диспропорцій у соціально-економічному
становищі та упередження їх проявів у подальшому;
 запровадження прозорої системи диференційованої допомоги з центрального
бюджету з урахуванням поточного економічного стану регіону, зокрема на
основі інтегральної оцінки, описаної і апробованої в попередніх розділах;
 створення передумов та реальних законодавчих повноважень для активної
участі місцевих еліт у розвитку своєї території. Ліквідація демотивуючих
факторів у діяльності органів місцевої виконавчої влади та самоврядування.
У практиці економічно розвинутих країн світу для стимулювання економічного
розвитку регіонів застосовуються наступні державні механізми:
 інституційні;
 правові;
 фінансові;
 інвестиційні;
 організаційно-економічні;
 інформаційні;
 освітні.
Особлива роль в системі державних механізмів стимулювання економічного розвитку
на регіональному рівні належить фінансовим та інвестиційним механізмам. Посткризовий
період економічного розвитку висуває на порядок денний питання пошуку нових механізмів
досягнення стабільного економічного розвитку регіонів, пошуку важелів для забезпечення
економічного зростання на регіональному рівні.
Незважаючи на можливий окремий розгляд різних механізмів управління
економічним розвитком регіонів, їх упровадження завжди повинно мати комплексний
характер, тому заздалегідь необхідно враховувати взаємозв’язки між усіма механізмами,
потребу в їх комплексному забезпеченні та можливі ефекти від застосування у регіональній
економічній системі.
Отже, проблема забезпечення економічного розвитку регіонів є дуже складною та
потребує системного вирішення відповідних завдань на різних рівнях управління:
державному; регіональному і місцевому; рівні суб’єктів господарювання.
Одним із важливих стимулюючих механізмів регіонального розвитку, що
використовується в сучасній практиці багатьох країн світу, є укладення контрактів (угод)
щодо регіонального розвитку між регіональною і центральною владою. Ці документи
передбачають певні бюджетні зобов’язання або спільне фінансування стратегій
регіонального розвитку, цілі яких відповідають загальнодержавним.
Розробка та впровадження державних механізмів стимулювання економічного
розвитку регіону спрямоване на те, щоб за допомогою цільового державного фінансування
розвитку регіональної інфраструктури, за допомогою формування сприятливого
підприємницького клімату, шляхом мотивації як органів місцевого самоврядування, так і
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суб'єктів господарювання забезпечити не тільки залучення до суспільного виробництва
природні, матеріальні, трудові, фінансові ресурси, що є в наявності, а й ефективне їх
використання.
Серед організаційних методів стимулювання економічного розвитку регіонів України
можуть бути використані:
 спрощена процедура створення суб'єкта господарювання;
 спрощена схема оподаткування і статистичної звітності;
 надання консультаційних і аудиторських послуг; проведення прикладних
досліджень та ін.
Серед економічних методів стимулювання можна виділити дві групи: прямої і
опосередкованої дії.
До групи прямої дії належать методи субсидування на розвиток виробництва
(створення нових робочих місць, навчання і підвищення кваліфікації робочої сили, окремі
напрями диверсифікації виробництва та ін.).
До групи методів опосередкованої дії належать методи передачі в довгострокову
оренду (концесію) державного майна, використання сучасних організаційних форм
(вертикально або горизонтально-інтегрованих структур, аутсорсингу та ін.) взаємодії
продуктивних сил.
До правових методів стимулювання можна віднести законодавчо встановлюваний
спеціальний режим господарювання на певній території, що передбачає використання
певних пільг і преференцій для заздалегідь визначуваного кола учасників або для строго
окресленої межами території, укладання територіальних угод між учасниками реалізації
стратегії.
Зробимо спробу сформулювати принципи регулювання економічного розвитку
регіонів України:
1) рівноцінна участь держави, регіонів та громад у формуванні важелів ресурсного
забезпечення, що сформує зацікавленість всіх суб’єктів – держави, регіонів та громад у
забезпеченні власного розвитку, широке залучення приватного сектора до ресурсного
вирішення регіональних проблем;
2) стимулюючий характер фінансових та інвестиційних важелів, що вимагає від
органів регіонального управління надання переваги важелям, використання яких дасть
мультиплікативний ефект для подальшого розвитку регіонів;
3) цільова спрямованість важелів – використання їх суто з метою досягнення
визначених параметрів економічного зростання;
4) відбір важелів, що дозволять забезпечити інтенсивний тип економічного зростання;
5) ефективність використовуваних важелів, яка унеможливить нецільове і
нераціональне використання коштів і ресурсів;
6) відповідальність органів регіональної та місцевої влади за використання тих чи
інших важелів, яка усуне можливість перекладання обов’язків щодо забезпечення громад
публічними послугами на державу чи приватний сектор [3, с. 89].
Взагалі, як показує зарубіжний та вітчизняний досвід, найбільш ефективним
інструментом економічного розвитку регіонів країни стає процес стратегічного планування
та стратегічного управління регіональним розвитком. Формування стратегії економічного
розвитку регіонів в першу чергу повинно починатися з проведення діагностики соціального
та економічного стану на відповідній території, визначення позитивних сторін та недоліків,
оцінці ресурсного потенціалу та конкурентоспроможності.
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In the article the problems of development of agricultural enterprises of the country in terms of globalization.
The main advantages and directions of state regulation of their functioning. Justified important forms of state support
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У статті виявлені проблеми розвитку аграрних підприємств країни в умовах глобалізації. Визначені
основні переваги та напрями державного регулювання їх функціонування. Обґрунтовані важливі форми
державної підтримки та регулювання. Це створення рівних умов конкурентоспроможності, антимонопольна
політика, підтримка інновацій, створення сприятливого інвестиційного клімату, протекціонізм на аграрних
ринках. Вони реалізуються через відповідні організаційно-економічні механізми.
Ключові слова: державне регулювання та підтримка, аграрні підприємства, розвиток,
конкурентоспроможність, антимонопольна політика, інновації, інвестиційна привабливість, протекціонізм,
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Загальновизнаною роллю держави в ринковій економіці є створення умов, усунення
негативних наслідків та проблем функціонування ринкового механізму, а також захист
національних інтересів на внутрішньому та світовому ринках. Об’єктивну потребу
врахування в економічній політиці держави інтересів аграрних підприємств зумовлено тим,
що будь-який напрямок аграрної політики не може бути реалізований без активної підтримки
й регулювання з боку держави.
Світовий досвід переконує, що навіть за умов розвинутої ринкової економіки існують
об’єктивні причини державного втручання в діяльність аграрних підприємств. Серед них
можна виділити такі: природно-кліматичні чинники, неконтрольований вплив яких на
сільськогосподарське виробництво вимагає створення й розвитку системи страхування, що
регулюється державою; нестійкість цін на сільськогосподарську продукцію, їхні коливання
відповідно до ринкової кон’юнктури, що зумовлює нестабільність доходів у сільському
господарстві (причому, як показує практика, коливання доходів значно перевищує варіації
обсягів сільськогосподарського виробництва); низький ступінь монополізації та концентрації
сільськогосподарського виробництва, порівняно з іншими сферами економіки, що зумовлює
товаровиробників
від
необхідність
його
підтримки
і
захисту
інтересів
високомонополізованих галузей промисловості; необхідність розвитку в сільському
господарстві виробничої та соціальної інфраструктури; необхідність екологізації
сільськогосподарського виробництва тощо.
Таким чином, регулююча роль держави зумовлена низькою еластичністю попиту і
непередбачуваністю результатів в аграрній сфері, нестабільністю прибутків аграрних
підприємств, сезонністю сільськогосподарського виробництва, збереженням земельного
потенціалу, необхідністю охорони навколишнього природного середовища, розвитком
експортного потенціалу аграрної сфери та забезпеченням продовольчої безпеки країни.
Вагомий внесок у дослідження проблеми формування і функціонування різних форм
господарювання в аграрній сфері України та перспектив їх подальшого розвитку зробили такі
вчені-економісти, як В.Г. Андрійчук, А.Є. Данькевич, О.М. Онищенко, М.Ф. Кропивко, В.Я.
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Месель-Веселяк, М.Й. Малік, П.Т. Саблук, В.В. Юрчишин та ін. Теоретико-методологічним
аспектам державного регулювання економіки присвячені праці як зарубіжних вчених: С.Л.
Брю, Дж. М.Кейнса, К.Р. Макконелла, В. Ойкена, Дж.Ю. Стігліца, С.Фішера, М.Фрідмена, так
і вітчизняних: Ю.М. Бажала, А.С. Гальчинського, В.М. Гейця, В.Д. Лагутіна, І.Й. Малого, В.М.
Фещенко, Л.М. Шаблистої та інших.
Державне регулювання розвитку аграрних підприємств можна розглядати як вплив
державних органів влади, спрямований на створення умов для переходу аграрних
підприємств від існуючого стану функціонування до кращого порівняно з попереднім. До
основних принципів державного регулювання розвитку аграрних підприємств відносяться:
пріоритетність та аграрний протекціонізм; системність і комплексність; передбачуваність та
прозорість; екологічна доцільність [1] .
Форми державного регулювання становлять вид впливу держави на діяльність аграрних
підприємств, до яких відносять інституційне, бюджетно-податкове, грошово-кредитне,
антимонопольно-конкурентне, цінове, інвестиційне, зовнішньоекономічне, екологічне,
соціально-економічне регулювання. Важливу роль у державному регулюванні розвитку
аграрних підприємств в сучасних умовах відіграють обрані методи, які класифікуються за
двома ознаками – формами та засобами впливу. За формами впливу методи бувають прямі та
непрямі. За засобами впливу розрізняють: нормативно-правові, фінансово-економічні,
адміністративні, організаційні та науково-методичні методи державного регулювання розвитку
аграрних підприємств [2, с. 195].
На сьогодні розвитку більшості аграрних підприємств перешкоджає ціла низка
проблем, зокрема:
– низька ефективність сільськогосподарського виробництва, оскільки високою
залишається частка збиткових підприємств;
– недосконалість механізмів інвестиційного забезпечення, оскільки через відсутність
значних комерційних кредитів та низький рівень інвестиційної привабливості галузі
інвестиційні ресурси аграрних підприємств на 70 % формуються за рахунок власних коштів,
переважну частину яких складають амортизаційні відрахування;
– деформація цінових пропорцій, оскільки існує значна невідповідність цін на
продукцію сільського господарства та матеріально-технічні ресурси (технічні засоби,
паливно-мастильні матеріали, електроенергія, мінеральні добрива, засоби захисту рослин
тощо);
– нераціональне використання земельних ресурсів сільськогосподарського
призначення, адже з кожним роком спостерігається зниження родючості земель унаслідок
недостатніх природоохоронних та агротехнічних заходів у землекористуванні, зменшення
вмісту гумусу і поживних речовин у ґрунті, посилення ерозійних процесів, розширення
площі кислих та засолених ґрунтів. А внаслідок розпаювання земель порушилися сівозміни
та ґрунтозахисні системи землеробства, що призвело до зниження рівня продуктивності
ґрунтів.
– зниження забезпеченості сільськогосподарською технікою та критична зношеність
основних виробничих фондів, зокрема за останні п’ять років кількість техніки скоротилася
майже вдвічі тощо.
Тому, з огляду на зазначені проблеми, для розвитку агарних підприємств необхідно
розробити заходи виваженої державної аграрної політики, зокрема, щодо стимулювання
підвищення продуктивності аграрного виробництва, забезпечення стабільності встановлених
“правил гри”, створення умови для довгострокового кредитування аграрних підприємств
тощо. Основними напрямами державного регулювання розвитку аграрних підприємств є:
1) вплив на конкурентне середовище, сформованого як національними так і
іноземними суб’єктами. Загальновідомо, що конкурентне середовище представлене значною
кількістю самостійних підприємств, які прагнуть зміцнити свої конкурентні позиції,
залучаючи покупців пропозицією кращих умов продажу порівняно з конкурентами,
формується не тільки під впливом боротьби внутрішньогалузевих конкурентів. Крім того,
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конкурентне середовище являє собою результат і умови взаємодії великої кількості суб’єктів
ринку, що визначає відповідний рівень економічного суперництва і можливість впливу
окремих економічних агентів на загальноринкову ситуацію.
Водночас, конкурентне середовище утворюється не лише і не стільки власне
суб’єктами ринку, взаємодія яких викликає суперництво, а й міжнародними та державними
інституціями. Конкурентне середовище є частиною мікросередовища підприємства, оскільки
характер конкуренції в галузі базується на взаємодії конкурентів, постачальників, покупців,
утворюючи сили конкуренції: можливість появи нових конкурентів; поява товарів
замінників; здатність постачальників диктувати свої умови; здатність споживачів продукції
диктувати свої умови; суперництво між існуючими конкурентами [3, с. 46].
В умовах становлення та розвитку ринкових відносин тип конкурентної взаємодії є
результатом не природної еволюції, а цілеспрямованої, активної діяльності держави. У
повноцінно існуючому середовищі цей тип конкурентної взаємодії відпрацьований, держава
відіграє доповнюючу роль, однак її вплив є також вагомим, адже за її допомогою
відбувається формування інших елементів середовища. Означений вплив здійснюється за
допомогою конкурентної та антимонопольної політики. Конкуренція об’єктивно породжує
монополію завдяки дії закону концентрації та централізації капіталів і виробництва. У
зв’язку із цим, конкурентна політика не може не супроводжуватись антимонопольною.
Під конкурентною політикою розуміють сукупність заходів, спрямованих
безпосередньо на контроль за дотриманням конкурентного законодавства. Іншими словами,
це комплекс заходів, безпосередньо пов’язаних зі створенням і захистом конкурентного
середовища: запобігання антиконкурентних узгоджених дій підприємців, попередження
зловживань монопольним становищем, усунення проявів недобросовісної конкуренції,
профілактика антиконкурентних дій органів влади тощо. Антимонопольна політика держави,
в свою чергу, відрізняється від конкурентної більшим спрямуванням на запобігання
монопольній діяльності, яка обмежує дію ринкового механізму саморегулювання, її
обмеження та припинення. Антимонопольна політика передбачає наявність сформованого
конкурентного середовища, як способу взаємодії окремих суб’єктів господарювання,
держави, інститутів колективного захисту, факторів зовнішнього і внутрішнього впливу, а
конкурентна політика забезпечує створення і функціонування самого конкурентного
середовища.
2) вплив на інноваційну діяльність суб’єктів господарювання. Загальновідомо, що
інноваційна діяльність суб’єктів господарювання – це діяльність, спрямована на
використання й конкретизацію результатів наукових досліджень і розробок для розширення
й оновлення номенклатури та підвищення якості продукції з її наступною ефективною
реалізацією на внутрішньому і зарубіжному ринках. Інноваційна діяльність, яка пов’язана з
капіталовкладенням в інновації, отримала назву інноваційної форми інвестування [4, с. 47].
Вплив держави на інноваційну діяльність суб’єктів господарювання здійснюється через
державну інноваційну політику. Остання являє собою комплекс правових, організаційноекономічних та інших заходів держави, спрямованих на створення належних умов для розвитку
інноваційних процесів в економіці, стимулювання впровадження результатів інноваційної
діяльності у виробництво.
На рівні підприємств держава може сприяти зростанню чисельності та питомої ваги у
національній економіці інноваційно активних підприємств; зростанню капіталізації
підприємств за рахунок інтелектуальної власності; підвищенню зацікавленості і мотивації
підприємств до інновацій, зростанню частки фінансування НДДКР за рахунок недержавних
фондів; покращенню фінансового стану і ефективності організацій науково-технічної сфери,
збереженню і розвитку їхнього інноваційного потенціалу; зростанню частки нематеріальних
активів у господарському обороті; зміцненню зв’язків і розширенню співробітництва між
наукою, освітою і виробництвом [5, с. 372].
3) вплив на інвестиційну активність підприємств. Інвестиційна діяльність
підприємства є одним із самостійних видів його господарської діяльності і найважливішою
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формою реалізації його економічних інтересів. Інвестиційна діяльність підприємства – це
цілеспрямований процес формування необхідних інвестиційних ресурсів, збалансований
відповідно до обраних параметрів інвестиційної програми (інвестиційного портфеля) на
основі вибору ефективних об’єктів (інструментів) інвестування та забезпечення їх реалізації.
Вплив держави на інвестиційну діяльність підприємства здійснюється через державну
інвестиційну політику. Державна інвестиційна політика – це комплекс правових,
адміністративних та економічних заходів держави, спрямованих на поширення та
активізацію інвестиційних процесів.
Інвестиційна політика держави здійснюється у вигляді прямого (адміністративноправового) та непрямого втручання в інвестиційну діяльність підприємств. В залежності від
зазначеного виділяють пасивний і активний типи державного інвестиційної політики.
Пасивна державна інвестиційна політика направлена на застосування методів переважно
правового, організаційного та економічного характеру, зводячи адміністративне втручання в
інвестиційні процеси до нуля. Активна інвестиційна політика ґрунтується на використанні
всіх, зокрема прямих адміністративних, механізмів державного впливу на інвестиційні
процеси. Особливе значення в цьому випадку приділяється використанню засобів,
спрямованих на формування сприятливого інвестиційного середовища, проведення
прийнятної для інвесторів податкової та амортизаційної політики, включаючи пільгове
оподаткування підприємств, що діють і пріоритетних галузях економіки, а також механізмів
прямої участі держави в реалізації стратегічно важливих інвестиційних проектів [6, с. 198].
4) вплив на зовнішньоекономічну діяльність підприємств. Зовнішньоекономічна
діяльність підприємств – це сфера господарської діяльності підприємства, яка пов'язана із
міжнародною виробничою й науково-технічною кооперацією, експортом і імпортом продукції,
виходом підприємства на зовнішні ринки. Остання є складовою загальної діяльності, а отже,
взаємопов’язаною з нею; водночас має власну специфіку – здійснюється на іншому,
міжнародному рівні, у взаємозв’язку з суб’єктами господарювання інших країн.
Вплив держави на зовнішньоекономічну діяльність суб’єктів господарювання
спрямовується на захист економічних інтересів країни, прав і інтересів суб’єктів
зовнішньоекономічної діяльності, створення рівних умов для розвитку усіх видів
підприємництва у сфері зовнішньоекономічних відносин та використання суб’єктами
зовнішньоекономічної діяльності доходів та інвестицій, заохочення конкуренції і обмеження
монополізму суб’єктів господарювання у сфері зовнішньоекономічної діяльності [7].
Глобалізація впливає на державне регулювання розвитку підприємств, оскільки сама
має подвійну природу, тобто несе в собі позитивні та негативні наслідки як для національної
економіки, так і для її господарюючих суб’єктів. Подвійна природа глобалізації та зміни, що
відбуваються у зовнішньому середовищі підприємства зумовлюють і зміни в державному
регулюванні розвитку підприємств. Загальною тенденцією є зменшення обсягів та вагомості
державного впливу на підприємницьку діяльність та відмова від прямих засобів регулювання
розвитку національних підприємств. Державне регулювання розвитку підприємств в умовах
глобалізації набуває особливої суперечності. Так, з одного боку, виникає необхідність
максимального використання вигод від глобалізаційного світу та, з іншого боку, особливо
необхідним є створення запобіжних механізмів, направлених на збереження національних
ознак господарюючих суб’єктів та подолання уніфікованості глобалізаційного світу.
Отже, визначено основні напрями державного регулювання розвитку аграрних
підприємств в глобалізаційних умовах, які полягають у наступному: вплив на конкурентне
середовище, сформованого як національними так і іноземними суб’єктами; вплив на
інноваційну діяльність суб’єктів господарювання; вплив на інвестиційну активність
підприємств та вплив на зовнішньоекономічну діяльність підприємств [8, с. 99]. Наявність
позитивних та негативних наслідків глобалізаційних процесів для національної економіки і її
суб’єктів дає змогу визначити основну суперечність державного регулювання розвитку
підприємств, а саме: необхідність максимального використання вигод від участі в
глобалізаційних процесах в противагу нагальності збереження та захисту національних ознак
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господарюючих суб’єктів. Напрями впливу держави на розвиток підприємств в різних
галузях агросфери реалізується через механізм державного регулювання розвитку
підприємств, який формується за допомогою сукупності інструментів впливу на економічну
активність господарюючих суб’єктів.
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ІННОВАЦІЙНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ БУДІВЕЛЬНИХ ПІДПРИЄМСТВ РЕГІОНІВ
УКРАЇНИ
The issues concerning the innovative software for construction enterprises of Ukrainian regions have been
considered in the article. It has been determined that the state of research activity at domestic construction enterprises
is critical and it should be associated with the form of their organization and the attitude of the management of
enterprises to such form of activity.
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У статті розглянуті питання інноваційного забезпечення будівельних підприємств регіонів України.
Визначено, що в Україні стан науково-дослідної діяльності на вітчизняних будівельних підприємствах є
критичним, що не в останню чергу слід пов’язувати із формою їх організації, а також зі ставленням
менеджменту підприємств до цієї діяльності як такої.
Ключові слова: інноваційне забезпечення, будівельне підприємство, регіон

У сучасній високотехнологічній та динамічній економіці інновації виступають
основою забезпечення для країн, що ними володіють, передових позицій у цивілізаційному
розвитку і високих соціальних стандартів життя громадян. Значна частина інновацій
втілюється у будівельному виробництві й направлена на його технологічну та організаційну
модернізацію, підвищення продуктивності праці й рівня доходів працівників, підтримки
високої конкурентоспроможності господарюючих суб’єктів.
Розвиток будівельного підприємства зорієнтовує його функціонування на досягнення
взаємодії між умовами і ресурсами внутрішнього середовища з факторами впливу
зовнішнього середовища, з ціллю забезпечення стійкої конкурентоспроможності та
інвестиційної привабливості підприємства на основі виробництва високоякісної продукції,
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досягнення високої продуктивності праці, кращого використання елементів навколишнього
середовища [1,с.181].
Проблемам інновацій, інноваційної діяльності, інноваційної політики, структурних
трансформацій під впливом НТП присвячено велику кількість наукових праць як
зарубіжних, так і вітчизняних учених. Слід зауважити, що їх переважна більшість
присвячувалася лише технологічним інноваціям, мало враховувалася обставина, що інновації
різних видів тісно взаємопов’язані, взаємозалежні й не можуть здійснюватися автономно
один від одного [2, с. 204].
Будівельна галузь виступає не лише споживачем більшості видів інновацій, але й їх
продуцентом, тому закономірно виникає зв’язок між станом розвитку будівництва,
особливостями відтворення у ньому та характером і напрямами інноваційних процесів в
економіці, що, зрештою, відбивається на її структурі.
Структурна політика держави має враховувати вплив інноваційного чинника та
можливості інноваційної сфери у подоланні структурних диспропорцій. Структурну
стратегію необхідно розробляти з позицій вимог суспільства до економіки майбутнього, а
також бачення ролі і місця України у складі світової економічної системи. Тому слід
визначатися з економічними «лідерами»: тими галузями та видами діяльності, яким
необхідно віддавати перевагу та преференції у трансформаційних перетвореннях [3, с. 242].
В Україні стан науково-дослідної діяльності на вітчизняних будівельних
підприємствах є критичним, що не в останню чергу слід пов’язувати із формою їх
організації, а також зі ставленням менеджменту підприємств до цієї діяльності як такої.
Традиційно науково-дослідна діяльність на вітчизняних будівельних підприємствах
організована на принципах жорстокої централізації управління, що пригнічує творчу
ініціативу співробітників й відповідно – робить мізерними шанси отримати від них нові
оригінальні перспективні ідеї.
На сьогодні в Україні спостереження за інноваційним забезпеченням будівельних
підприємств регіонів України ведеться через дослідження рівнів і динаміки окремих
показників інноваційної та патентно-ліцензійної діяльності, яких тільки у будівництві
налічується сотні. Кожен із них несе відповідне інформаційне навантаження, висвітлюючи ті
чи інші сторони загального процесу технологічного оновлення будівельного виробництва,
виступаючи, таким чином, індикаторами для державної регуляторної діяльності в
інноваційній сфері та економічного розвитку в цілому. Проте використання такої кількості
показників інноваційної діяльності не дає цілісної картини забезпечення будівельних
підприємств регіонів України.
Оскільки економічний ефект є комплексною категорією, то його співставлення лише з
окремими і навіть з групою показників інноваційного забезпечення завжди залишатиме
сумнів щодо репрезентативності таких порівнянь. Крім того, існуюче розмаїття показників,
що розпорошує увагу дослідника по різних аспектах інноваційного забезпечення
будівельних підприємств регіонів України, не даючи відповіді на такі запитання:

який рівень інноваційного забезпечення будівельних підприємств регіонів
України досягнуто в цілому, і яка його динаміка за певний час;

які складові виділяються у структурі інноваційного забезпечення будівельних
підприємств регіонів України;

як впливають різні складові інноваційного забезпечення на загальний рівень і
динаміку інноваційного забезпечення будівельних підприємств регіонів України;

на яких напрямах інноваційного забезпечення досягнуто переваги (точки
зростання), а де виникають проблеми;

як розподіляються види будівельної діяльності (галузі) за рівнем інноваційного
забезпечення;

на чому має бути зосереджена головна увага у проведенні заходів регуляторної
політики щодо активізації інноваційного забезпечення з боку державних структур і
підприємців.
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Тому доцільно, спираючись на існуючу статистичну базу, знайти можливості щодо
інтеграційного виміру рівня інноваційного забезпечення будівельних підприємств регіонів
України.
Найбільш суттєвими в оцінці рівня інноваційного забезпечення будівельних
підприємств регіонів України ми вважаємо показники, що висвітлюють ресурсне і технічне
постачання та доводять результативність інноваційного забезпечення, а це показники усіх
вищезазначених групи з наведеної класифікації. Спираючись на них, ми пропонуємо
загальний рівень інноваційного забезпечення будівельних підприємств регіонів України
визначати за трьома складовими:

ринкова складова інноваційного забезпечення будівельних підприємств
регіонів України, яка висвітлюватиме можливості будівельної галузі щодо впливу на
економіку країни через реалізацію і насичення ринку інноваційною продукцією;

технологічна складова інноваційного забезпечення будівельних підприємств
регіонів України як можливість технологічного оновлення виробництва через впровадження
нових технологічних процесів і освоєння виробництва нових видів продукції;

ресурсна складова інноваційного забезпечення будівельних підприємств
регіонів України, яка засвідчуватиме наявність умов, тобто досягнутий рівень інноваційних
ресурсів, що мають забезпечувати інноваційний розвиток будівництва.
На нашу думку, ринковий потенціал інноваційного розвитку найбільш точно
характеризують наступні показники: кількість виконаних наукових та науково-технічних
робіт у галузі будівництво та архітектура; обсяг реалізованої продукції інноваційноактивними будівельними підприємствами; частка реалізованої інноваційної продукції, яка
була новою для ринку, яка була новою для підприємства, і яка була лише поверхнево
модифікованою, будівельними підприємствами з технологічними інноваціями; питома вага
будівельних підприємств з технологічними інноваціями, найбільш важливими
інноваційними цілями яких при розробці та впровадженні інноваційної продукції або
процесів, було розширити номенклатуру товарів або послуг, замінити застарілі продукти або
процеси, вийти на нові ринки чи збільшити частку ринку, поліпшити якість товарів або
послуг, підвищити гнучкість при виробництві товарів або послуг, збільшити потужності для
виробництва товарів або послуг, зменшити вплив на навколишнє середовище; кількість
виїздів наукових працівників за межі України з метою участі у міжнародних семінарах,
конференціях тощо, кількість міжнародних конференцій, семінарів тощо, проведених
організаціями (установами) у галузі будівництво та архітектура.
На нашу думку, технологічний потенціал інноваційного розвитку найбільш
достеменно характеризують наступні показники: обсяг науково-технічних розробок,
виконаних власними силами наукових організацій у галузі будівництво та архітектура;
кількість будівельних підприємств з інноваційною активністю; кількість використаних
передових технологій будівельними підприємствами; чисельність будівельних підприємств з
технологічними, продуктовими, процесовими, маркетинговими та організаційними
інноваціями; кількість будівельних підприємств які використовували передові технології;
число будівельних підприємств з технологічними інноваціями, які здійснювали внутрішні і
зовнішні науково-дослідні роботи, купували машини, обладнання та програмне
забезпечення, придбавали зовнішні знання, здійснювали навчальну підготовку для
інноваційної діяльності, реалізовували ринкове запровадження інновацій.
На нашу думку, ресурсний потенціал інноваційного розвитку найбільш повно
відображають наступні показники: кількість організації, які виконують наукові та науковотехнічні роботи у галузі будівництво та архітектура; кількість працівників основної
діяльності наукових організацій у сфері будівництва; фінансування витрат на виконання
наукових та науково-технічних робіт у будівництві та архітектурі; внутрішні поточні витрати
на фундаментальні дослідження, прикладні дослідження, науково-технічні розробки,
науково-технічні послуги, виконані власними силами наукових організацій у будівництві;
кількість поданих заявок на видачу та отриманих охоронних документів у Державній службі
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інтелектуальної власності України у сфері будівництво та архітектура; кількість поданих
заявок на видачу та отриманих охоронних документів у патентних відомствах іноземних
держав у сфері будівництво та архітектура; кількість наукових працівників, які виїжджали за
межі України з метою, пов’язаною з видом економічної діяльності – будівництво та
архітектура; кількість грантів, отриманих на наукову роботу у сфері будівництво та
архітектура від міжнародних фондів; капітальні вкладення будівельних підприємств для
здійснення наукових та науково-технічних робіт.
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INSURANCE AND RISK MANAGEMENT
Risk management in today's dynamic economic environment is an important and complex process. While risk
management is not new at all and in particular for the insurance company, then its importance is growing steadily.
There are differences between life and non-life insurance (general insurance) on methods of risk management. Out of
scope of this research are life insurance companies and their methods of risk management.
Keywords: risk management, risk, insurance technical risk, underwriting risk.

Introduction
The risk is a natural manifestation of purposeful activity. It leads not to its objective, but to
deviation from expected results.
By risk realization we speak about the occurrence of an insurance event. Its realization may
affect one or many objects. When many objects are affected from a single event there is a risk
accumulation, i.e. catastrophe risk occurs.
1.
Nature of risk management
Risk management is linked to insurance, not only with the conclusion of an insurance
contract under which the responsibility for one or other risks is covered, but also by conducting
prevention measures that reduce or avoid the risk or limit losses by its realization.
Insurance is the most efficient means of mitigating the effects of the realization of risk in the
business unit. Insurance service should be so organized as to satisfy the risk strategy of the business
units.
Management is the process of forecasting, planning, organization and control1 of resources
and activities in economic organizations in order to reduce the adverse effects of accidental events
with the least possible cost.
The essence of risk management can be revealed most fully by the functions it performs.
2.
Main functions of risk management

Anticipation - development of the perspective for the financial situation of the unit as
a whole and in its parts;

The organization - bringing together people to jointly implement the program of risk
management;

Regulation - the impact on the object of management that leads to some resistance,
when deviations occur from the predefined parameters;

Coordination - allows to ensure consistency of the activities of all units involved in
risk management;

Stimulation - stimulation of the financial manager and the other specialists to
improve the performance of risk management;

Control - checking the implementation of the activities related to reducing the level
of risk.
The functions of risk management do not differ from the functions of overall management.
Risk management in the overall management of the company can be provided by combining the
following functions in the management cycle:

Information - in terms of this function risk management requires to be provided with
sufficient quantity, quality and timely information. This effectively reduces the uncertainty of the
environment in which the company operates and it becomes one provided with information unit;

Goal setting – by the goal setting the company transforms its interests, set specific
tasks to perform;

1

These are the functions of risk management in insurance, which are functions of general business management
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Organization - the company's targets could be just perfect version of its behavior to
eliminate external uncertainty, if not transformed the means of achieving them;

Monitoring and control - gives information about the extent of overcoming the
uncertainty of the external environment and addressing risks in the company.
3.
Risk management features
Risk management is an element of the overall management of the company. Consequently
both are aimed at:

Company’s objectives;

Adoption and implementation of management decisions;

Implementation of management functions.
Managerial decision taken in disregard of the risks is regarded as untenable. In this sense, as
part of the overall management activity, risk management is directed to overcoming the risks
threatening the company. On one hand, the risk management uses traditional methods for managing,
but on the other hand it uses also some specific methods. Risk management uses some specific
methods, as well as risk management in insurance.
Insurance requires high quality management as it works with the money of the insureds that
support and provide adequate certainty of citizens, businesses and others, and by companies to the
economy of each country. Or functions of insurance are helping the life and working ability of
people and his/her property interests and business responsibilities. This protection is a complex
process because the insurance business is based and characterized by its’ aleatoric character that
requires to be constantly managed.
4.
Types of risk inherent in insurance company
The main risks inherent in non-life insurance company are:

Insurance-technical;

Underwriting risk;

Administrative risk;

Operational risk;

Investment risk;

Management risk;
A focus is set on insurance-technical risk, given its importance to the insurance company.
Insurance-technical risk is the negative deviation between the expected (calculated from the
insurer) and the actual need for funds of an insurance company to cover damages caused by the
occurrence of risk.
To identify a possible loss of risk for the company, the author compares the actual costs
incurred in connection with the risk development with the provided funds to cover these costs for a
given period and for a given aggregate. On the one hand this includes the insurance payments and
the costs of liquidation and mitigating the losses and on the other hand the collected net premiums
and earmarked reserves.
In terms of technical provisions as an essential factor for insurance technical risk, a research
is done of the Bulgarian non-life insurance market for the period 2011 - 2015 year. The results of
the study are presented in Table 1.
From the study above it can be concluded that the largest share in the gross technical
reserves of the Bulgarian non-life insurance market has the reserve for outstanding payments
/outstanding claims reserve/ and the premium reserve, respectively with an average annual share of
58.92% and 34,78%. Therefore they will in the utmost offset the assumed and occurred insurance
technical risk.
As a result of the study we follow the opinion in the insurance literature on the presence of
three groups of factors or elements of the insurance technical risk, namely:
First, factors that are due to a negative change in the risk factors specifying the insured
objects, occurring after the insurance risk assessment, i.e. there is a negative risk development;
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Table 1
Gross technical reserves in Non-life insurance for the period 2011-2015
(in thousands BGN)
Indexes

Year

premium
reserves

reserve
for not
terminated
risks

Outstanding
reserves

Safety
fund

Reserve for
bonuses and
discounts

Other
technical reserves
approved by FSC

Total

2011

533 738

9 341

549 611

1 926

5 010

58 873

2012

529 614

17 099

933 483

4 433

5 266

2013

542 120

16 628

907 690

5 206

2014

557 578

17 230

1 101 114

2015

650 234

13 368

Общо

2 813 284

Avarage
annual share

34,78%

basic

chain

1 158 499

100

100

54 239

1 544 134

133,29%

133,29%

6 069

75 747

1 553 460

134,09%

100,60%

5 636

6 615

77 360

1 765 533

152,40%

113,65%

1 273 389

7 052

7 827

114 312

2 066 182

178,35%

117,03%

73 666

4 765 287

24 253

30 787

380 531

8 087 808

0,91%

58,92%

0,30%

0,38%

4,70%

100%

Source: Financial Supervision Commission, annual reports 2011 – 2015. The calculations are based on data
submitted by the insurers to the Financial Supervision Commission (FSC) for the period 2011 – 2015

Second, factors that focus on random negative deviation in the development of risk. This
means that the actual value of losses incurred deviate from the expected value of the insurer. For
example, they suffered more in number and / or large-value damage;
Third, factors that are due to errors in assessing the development of risk. Examples of such
errors are insufficient in quantity and quality information, misinterpretation of available
information, errors in calculation and others.
As factors we may also indicate the type and amount of allocated reserves, the selection of
objects and risks to insure, the size and homogeneity of the insured aggregate.
Conclusion
Risk management of insurance company requires a careful approach by experienced and
competent professionals. It must be continuous and evolving process, an integral part of the strategy
of the insurance company. The good results from it ensure the realization of business firms and the
economy as a whole.
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In the present study, the aim of which was to analyze the impact of investments on the economic development
of the Russian Federation, we constructed an econometric model of the dependence of the gross output of the
investments in fixed capital by branches of economy, on the basis of which, with the use of panel data for the six sectors
for 10 years established the relationship between investment and gross regional product based on the example of a
distributed lag of the Novosibirsk region.
Keywords: economic development, investment, entities Rosiyskoy Federation, gross output, valuation,
econometric modeling.
В представленной работе, целью которой являлся анализ влияния инвестиций на экономическое
развитие субъектов Российской Федерации, построена эконометрическая модель зависимости валового
выпуска от инвестиций в основной капитал по отраслям экономики, на основании которой, с использованием
панельных данных по шести отраслям за 10 лет устанавливалась зависимость между инвестициями и
валовым региональным продуктом с учетом распределенного лага на примере Новосибирской области.
Ключевые слова: экономическое развитие, инвестиции, субъекты Росийской федерации, валовый
выпуск, оценка,эконометрическое моделирование .

Социально-экономическое состояние субъектов Российской Федерации определяется
как объективными (макроэкономические условия, положение субъектов РФ в общественном
разделении труда, отраслевая структура, географическое положение, природные ресурсы,
инвестиции, в том числе иностранные, численность занятого населения), так и
субъективными факторами, и в первую очередь – методами регионального управления
субъектами РФ.
Управление развитием субъектов РФ может осуществляться с помощью широкого
спектра конкретных действий, посредством которых местная администрация стимулирует
развитие экономики субъектов РФ, создает новые рабочие места, увеличивает налоговую
базу, расширяет возможности для тех видов экономической активности, в которых
заинтересовано местное сообщество.
Экономическое развитие - это не столько количественный рост, сколько качественные
изменения. Меняется суть деятельности коммерческих фирм. Стратегия экономического
развития субъектов РФ меняется в зависимости от социально-экономической и политической
ориентации государства на конкретном этапе развития.
Но даже при грамотном управлении экономическое развитие субъектов РФ
невозможно без инвестиций. Благодаря инвестициям осуществляется накопление
общественного блага, внедрение новых технологий, развитие науки, в последствие чего
образуется база для расширения возможностей отдельных субъектов РФ и экономики в
целом.
Актуальность заданной тематики обуславливается тем, что динамичное и
эффективное развитие инвестиционной деятельности является одним из основных условий
стабильного функционирования субъектов РФ и экономики в целом.
Научная новизна, оригинальность методов решения поставленных задач исследований
заключается в том, что согласно статистике публикуемых статей, на сайте Американской
Экономической Ассоциации, доля статей на тему инвестиции достаточно велика, однако
пересечений по таким темам как инвестиции, эконометрическое моделирование практически
нет [1]. Из представленных 22784211 статей в научной электронной библиотеке, около 1%
касаются данной тематики [2].
Целью работы, представленной в статье, является оценка и определение значимости
инвестиций, наряду с другими факторами, в экономическом развитии отраслей отдельного
субъекта Российской Федерации
- Новосибирской области с использованием
эконометрического подхода, в частности с использованием авторегрессионной модели с
распределенным лагом ADL (p,q).
Использование любых видов инвестиций в российские предприятия, предполагает
получение отдачи от вложенного капитала. Главным для инвестора является не сам по себе
ожидаемый поток доходов, а цена, которую придется заплатить за данный поток.
Каждый предприниматель, в условиях развитого рынка, пользуется всеми
доступными возможностями, которые, по его мнению, считаются наиболее
129

предпочтительными для него с целью получения наибольшей отдачи от вложенного
капитала.
Инвесторов привлекают больше всего растущие отрасли, темпы роста продаж и
прибылей которых устойчиво выше средних показателей для экономики в целом.
Однако существует также мнение о привлекательности медленно растущих отраслей,
например, следующее высказывание Питера Линча [3], являющегося одним из десяти самых
успешных инвесторов 20 века по оценкам Financial Time:
«Многие предпочитают инвестировать в быстрорастущие отрасли, о которых много
шумят. Но не я. Я предпочитаю медленно растущие отрасли, особенно скучные и грустные –
например, фирмы по оказанию похоронных услуг или мусороперерабатывающие компании.
Здесь нет проблем с конкурентами. Вам не надо защищаться от захватчиков, и все Ваши
силы можно направить на рост».
Несмотря на существующее мнения относительно вложения инвестиций в медленно
растущие отрасли, иностранные инвесторы концентрируют свои финансовые ресурсы в
более перспективные субъекты РФ
для получения наибольшей прибыли. Анализ
статистических данных показывает, что многим регионам Российской Федерации
иностранные инвестиции весьма важны. Об этом свидетельствуют данные, приведенные в
таблице 1.
Таблица 1
Доли социально-экономических показателей субъектов РФ в их общем объеме на 2014 г.
Доля инвестиций в
основной капитал
Доля субъектов РФ в
Доля инвестиций в
организаций в
общем объеме
основной капитал
№
участием
Субъект РФ
иностранных
субъектов РФ в общем
п/п
иностранного
инвестиций, %
объеме, %
капитала в общем
объеме, %
1
Московская область
3,69
4,33
4,33
2
Белгородская область
0,84
0,97
0,48
3
Ленинградская область
1,17
1,78
2,86
4
Вологодская область
1,64
0,45
1,17
5
Самарская область
2,04
1,98
2,02
6
Пермский край
1,56
1,42
2,31
7
Тюменская область
3,68
11,33
5,71
8
Челябинская область
1,77
1,59
1,60
9
Красноярский край
2,28
2,79
8,49
10 Новосибирская область
0,50
1,32
1,32
Суммарный объем
19,17
27,96
30,29
Источник: Стат. Сб. Росстат. Регионы России. Социально-экономические показатели. – Москва –
2014 год.

На десять более значимых субъектов РФ из различных округов приходится 19,17% от
общего объема иностранных инвестиций по данным 2014 года.
Отдача от вложенных в организации инвестиций с привлечением иностранного
капитала, различается в зависимости от доли их в ВРП субъектов РФ.
Объем инвестиций в основной капитал в 2014 году в указанных регионах России
суммарно составил 27,96% к общему объему инвестиционных поступлений. Одна из причин
такого несоответствия доли инвестиций в основной капитал и инвестиций из рубежа
заключается в том, что внутренние инвестиции, направленные в основной капитал регионов,
не привлекали иностранный капитал.
Для более точного объяснения «активности» зарубежного капитала был
проанализирован также показатель инвестиций в основной капитал организаций с участием
иностранного капитала. В нем отражаются инвестиции, как совместных и иностранных
предприятий, так и предприятий с соглашением о разделе продукции.
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Суммарный объем таких инвестиций в рассмотренных десяти субъектов РФ в 2014
году составляет 30,29%, что близко к суммарному объему инвестиций в основной капитал.
Спектр капитала, который поступает в российскую экономику из-за рубежа, весьма
обширен, и экономический эффект инвестиций отличается друг от друга в зависимости от
отраслевой принадлежности.
Теоретической основой для спецификации зависимости показателей экономического
развития от инвестиций являются модели акселератора и мультипликатора [4,5].
Модель акселератора ( модель Дж. Кларка) учитывает зависимость между валовыми
капиталовложениями в момент времени t (It) и национальным доходом (Yt).
It = α · ∆Yt,
(1)
где ∆Yt = Yt - Yt-1,
α – коэффициент акселерации.
Расписав последнее соотношение, получаем: Yt = Yt-1 + · It
Модель мультипликатора ( модель Дж. М. Кейнса), показывает, что увеличение
инвестиций приводит к увеличению национального дохода общества:
∆It = m · ∆Yt,
(2)
где m – мультипликатор.
Расписывая разности обоих переменных в модели мультипликатора и выражая из нее Yt,
получим: Yt = Yt-1 + · (It – It-1).
Данные уравнения показывают, что национальный доход является функцией
предыдущих собственных значений, а также текущего и предыдущего значений инвестиций.
Но приведенные уравнения не учитывают запаздывание инвестиций. Поэтому, при
практическом моделировании на основе временных рядов учитываются значения с
запаздыванием обоих показателей, то есть рассматривается зависимость более общего вида авторегрессионная модель с распределенным лагом ADL (p,q):
yt = α0 + α1·yt-1 + … + αp·yt-p + β0·It + β1·It-1 + … + βq·It-q + εt,
(3)
где q – параметр, характеризующий период инвестиционных запаздываний (лаг).
Оценка моделей такого вида, которые описываются авторегрессионными
уравнениями с распределенными лагами, содержат лаги зависимых и независимых
переменных, производится на основе метода максимального правдоподобия (ММП),
который предполагает, что вид распределения ошибок известен.
Важным моментом построения таких моделей является определение количества лагов
p и q, входящих в модель.
Для этого оценивается множество моделей и выбирается из них наилучшая:
построение начинается с более общей модели, включающей максимальное количество
переменных и лагов, затем выбранная модель тестируется на наличие гетероскедастичности
остатков, соответствие их нормальному закону распределения, автокорреляции и др.
Для случая стационарных регрессоров МНК-оценки коэфициентов модели являются
состоятельными, поэтому при построение ADL-моделей был проведен предварительный этап
эконометрического моделирования, включаищий изучение структуры временного ряда, а
также тестирование стационарности.
Для моделей ADL принято различать краткосрочное и долгосрочное представления.
Модель коррекции ошибками (ЕСМ) показывает краткосрочное изменение динамики, а
также отклонение от долгосрочного соотношения.
Поскольку модель (3) содержит предшествовавшие и текущие значения It, то значение
yt, представляется в виде суммы откликов на изменение инвестиций. Коэффициент β0
характеризует краткосрочный отклик в момент времени t, а величина:

,
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(4)

показывает долгосрочный отклик. Таким образом, определяя количество лагов q и значения
коэфициентов βi можно судить об отсутствии или наличии краткосрочного и долгосрочного
влияния нормы инвестиций на валовой выпуск.
Примером динамической регрессии, где кроме объясняющих переменных и их лагов,
в качестве регрессоров используются лаги зависимой переменной для случая одной
независимой переменной, можно определить как [5]:
,
(5)
где первая сумма представляет собой авторегрессионную компоненту – распределенный лаг
изучаемой переменной, вторая сумма – распределенный лаг независимого фактора.
Как правило предполагается, что в данной модели ошибки εt являются белым шумом
и не коррелированны с фактором zt, его лагами и с лагами изучаемой переменной xt. При
таких предположения метод наименьших квадратов (МНК) дает состоятельные оценки
параметров модели.
Сокращенно данную модель обычно обозначают как ADL (p,q), но также
используется аббревиатура ADRL, где p – порядок авторегрессии, q – порядок
распределенного лага. Более компактно можно расписать модель в операторном виде [5]:
,
где

(6)

,

– лаговые многочлены.
Анализ развития экономики Новосибирской области за период 2005-2014 года
свидетельствует о сохранении экономического роста. За десятилетний период валовой
выпуск по всем отраслям экономики увеличился в 3,8 раз, а объем инвестиций в основной
капитал выросли в 4,8 раза в текущих ценах.Несмотря на это развитие по отдельным
отраслям происходит неоднородно, при этом динамика валового регионального продукта
более волатильна, чем объемы инвестиций в основной капитал. В структуре валового
выпуска и инвестиций по отраслям экономики в Новосибирской области преобладает
транспорт и связь. Наибольшие темпы роста инвестиций в основной капитал за
рассматриваемый период пришлись на транспорт и связь, а также операции с недвижимым
имуществом, аренда и предоставление услуг, наименьшие темпы пришлись на
строительство.
Эконометрическое моделирование производилось на основе данных о валовом
региональном продукте и инвестициях в основной капитал экономики Новосибирской
области за период 2005-2014 года по следующим отраслям: транспорт и связь, операции с
недвижимым имуществом, аренда и предоставление услуг, производство и распределение
электроэнергии, газа и воды, обрабатывающие производства, торговля, образование.
В следствии того, что временной диапазон мал, то рассматривать данные показатели
как отдельные временные ряды затруднительно. Поэтому в качестве исходной информации
использовались панельные данные по шести отраслям за 10 лет, и на основе этой
информации устанавливалась зависимость между инвестициями и валовым региональным
продуктом с учетом распределенного лага [7].
При этом предполагалось, что существует корреляция остатков уравнений для
различных отраслей. Так как исходные переменные имеют логнормальное распределение, то
оценивание производили для логарифмов рассматриваемых рядов. Строилось множество
моделей и отбирались более значимые лаги на основе t-статистики.
Полученное уравнение, которое описывает зависимость между валовым выпуском
(Vit) и инвестициями в основной капитал (INVit) для 6 отраслей, имеет вид:
lnVit=0,8239* lnVit-3 +0,1098*lnINVit – 0,139* lnINVit-2 +εit,
(7)
где Vit - валовой выпуск отрасли i в год t,
INVit – инвестиции в основной капитал отрасли i в год t,
εit – отстатки.
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Все коэфициенты уравнения (7) признаны значимыми на 5 процентном уровне.
Результаты применения теста Саргана позволяют судить о выполнении избыточных условий.
Полученная модель подтверждает спецификацию на основе авторегрессионной
модели с распределенными лагами и позволяют определить эластичность валового выпуска
отраслей экономики Новосибирской области относительно инвестиций в основной капитал.
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LOCAL BORROWINGS IN THE SYSTEM OF FISCAL SUPPORT OF URBAN
DEVELOPMENT
A purpose of the paper is to research development and the current state of the local borrowings in the system
of fiscal support of social and economic development of Ukrainian cities. The author has determined a total amount of
the local borrowings in 2003-2015 and indicated the main tendencies of the change of the local borrowings amount.
The author has done cluster analysis of local councils of Ukraine, which borrowed funds, taking into account the
following criteria: a) a sample for clustering – 38 local councils; b) a set of characteristics selected for estimation of
objects (a borrowing amount, a number of borrowings, an average interest rate for borrowed funds, an average term of
a loan); c) the Ward’s method with the normed value of Euclidean distances. The author has formed five clusters and
determined peculiarities of each of them.
Keywords: local debt, local borrowings, external municipal loan bonds, internal municipal loan bonds, cluster
analysis.

Financing expenditures of local budgets contemplates usage of a considerable amount of
sources. Grants from the state budget and tax revenues constitute the largest share of these sources
in the modern phase of development. Nevertheless, such sources contemplate financing current
expenditures of local budgets. In order to finance capital expenditures, there is a need to raise other
funds (loans).
Dissertations of O. Dukhovna, S. Diachenko, V. Padalka, M. Pasternak, A. Petrykiv, I.
Rozputenko, N. Syniutka [1], V. Teliatnykov [2], L. Foksha and scientific articles of М. Haponiuk,
О. Kyrylenko, etc., are dedicated to matters of local borrowings and a debt policy of local selfgoverning bodies.
In Ukraine, development of the institution of a local debt occurred in the middle of the 90s of
the ХХ century. However, invigoration of the local councils related to putting into practice a credit
policy has been occurring since 2003. Dynamics of amounts of local borrowings in Ukraine (Figure
1) indicates absence of a single tendency towards the increase or the decrease of the local debt. At
the same time, the state debt tends to increase. An internal market of municipal securities formed
during 2003-2005 (six local councils were issuers). In addition, the local councils placed external
municipal loan bonds of the city of Kyiv abroad. In 2007-2008, 2011-2012, and 2014, there were
large local borrowings. A total amount of the local borrowings consisting of funds on sales of
municipal loan bonds and credits over 2013-2015 accounts for 18 billion of hryvnias. A third of this
amount was formed in 2012. It is concerned with financing objects of the Euro 2012 infrastructure.
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Figure 1. Local borrowings in Ukraine in 2003-2015, million of hryvnias
Source: built by the author according to the data of the Ministry of Finance of Ukraine [3]
It is worth mentioning that all the local councils are eligible for local internal borrowings and
external borrowings owing to obtaining credits (loans) from international financial organizations.
Only the Kyiv City Council and city councils of cities of regional subordination are eligible for
municipal external borrowings. It should be noted that this statement came into force on 1 January
2015 together with entry into force of the Law of Ukraine “On Amendments to the Budget Code of
Ukraine regarding the reform of inter-budget relations” of 28 December 2014 No. 79-VIII. For the
period 2010-2014, only city councils of cities with a population of more than 300 thousand people
was eligible for municipal external borrowings. The Budget Code of Ukraine stated that for the
period 2001-2010 only city councils of cities with a population of more than 800 thousand people
was eligible for municipal external borrowings [4]. Therefore, the author indicates a tendency
towards the decrease of requirements for enhancement of accessibility to foreign loan capitals.
According to the official data of the Ministry of Finance of Ukraine, 38 city councils placed
municipal bonds in 2003-2015. Their practice significantly differs by amounts of borrowings,
periodicity, terms, designated purposes, et al.
The author has done cluster analysis of city councils, which borrowed funds, taking into
account the following criteria: a) a sample for clustering – 38 local councils; b) a set of
characteristics selected for estimation of objects (a borrowing amount, a number of borrowings, an
average interest rate for borrowed funds, an average term of a loan); c) the Ward’s method with the
normed value of Euclidean distances (Table 1 and Figure 2).
The first step is the first stage, where the data of Chernivtsi та Kolomyia are combined. A
distance between them is 0.00002. Each succeeding step, on the analogy, consists in clustering
regions. According to four variables, the degrees of similarity between Berdychiv and Chernivtsi
(0,0001), Dolyna and Myrhorod (0,0003), Berdychiv and Pavlohrad (0,0006), Slavutych and
Berdychiv (0,0009), Dolyna and Horlivka (0,001), Chernihiv and Konotop (0,002) are the highest.
As can be seen in Figure 2, cities of Ukraine form five clusters by absolute and relative
figures of a local budget.
The first cluster contains 12 cities (Slavutych, Berdychiv, Chernivtsi, Kolomyia, Pavlohrad,
Baranivka, Ivano-Frankivsk, Chernihiv, Konotop, Dolyna, Horlivka, Myrhorod – cities of regional
subordination mainly). Common features of the 1st cluster cities are single borrowing, a similar
interest rate, and insignificant amounts of borrowings. It should be noted that under such terms
several cities obtained credits from NEFCO (Nordic Environment Finance Corporation) for a period
of 5 years at a 3% rate: 2012 (Horlivka, Pavlohrad, Konotop), 2013 (Baranivka, Chernihiv, Ivano134

Frankivsk, Dolyna), 2014 (Myrhorod, Ivano-Frankivsk, Konotop), 2015 (Slavutych, Berdychiv,
Chernivtsi, Kolomyia).
Table 1
Results of hierarchic clustering of city councils based on the Ward’s method
Square
Stage, where a cluster
Euclidean
emerges at first
distance
1
2
1
2
Chernivtsi
Kolomyia
0.00002
0
0
Berdychiv
Chernivtsi
0.0001
0
1
Dolyna
Myrhorod
0.0003
0
0
Berdychiv
Pavlohrad
0.0006
2
0
Slavutych
Berdychiv
0.0009
0
4
Dolyna
Horlivka
0.001
3
0
Chernihiv
Konotop
0.002
0
0
Slavutych
Baranivka
0.003
5
0
Sumy
Luhansk
0.08
0
0
Sievierodonetsk
Berdiansk
0.22
0
0
Komsomolsk
Cherkasy
0.50
0
0
Kamianets-Podilskyi
Kremenchuk
0.79
0
0
Lutsk
Zaporizhzhia
1.08
0
0
Sumy
Boryspil
1.39
9
0
Komsomolsk
Mykolaiv
1.76
11
0
Kovel
Smila
2.13
0
0
Ivano-Frankivsk
Chernihiv
2.50
0
7
Illichivsk
Brovary
2.90
0
0
Dnipropetrovsk
Kramatorsk
3.31
0
0
Melitopol
Kamianets-Podilsk
3.71
0
12
Lutsk
Lviv
4.16
13
0
Kharkiv
Odesa
4.62
0
0
Sumy
Donetsk
5.12
14
0
Lutsk
Vinnytsia
5.75
21
0
Sumy
Sievierodonetsk
6.41
23
10
Lutsk
Kharkiv
7.16
24
22
Komsomolsk
Dnipropetrovsk
7.91
15
19
Ivano-Frankivsk
Dolyna
8.85
17
6
Komsomolsk
Melitopol
10.01
27
20
Illichivsk
Kovel
11.67
18
16
Slavutych
Ivano-Frankivsk
13.57
8
28
Komsomolsk
Illichivsk
15.88
29
30
Sumy
Zhytomyr
18.28
25
0
Source: built by the author according to the data of the Ministry of Finance of Ukraine [3]

Stage
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33

Joint clusters

Next stage
2
4
6
5
8
28
17
31
14
25
15
20
21
23
27
30
28
30
27
29
24
26
25
26
33
0
29
31
32
32
0
0
0

The second cluster contains 12 cities, which take out medium-term loans at increased
interest rates (an average interest rate for the cluster – 17% per annum). The cluster consists of
Komsomolsk, Cherkasy, Mykolaiv, Dnipropetrovsk, Kramatorsk, Melitopol, Kamianets-Podilsk,
Kremenchuk, Illichivsk, Brovary, Kovel, Smila. The main feature of this cluster is a high interest
rate: Brovary obtained a credit in 2009 at 20% per annum and in 2010 at 25% per annum; Smila
obtained a credit in 2009 at 26% per annum; Kovel obtained a credit in 2009 at 28% per annum.
The third cluster consists of 7 cities (Sumy, Luhansk, Boryspil, Donetsk, Sievierodonetsk,
Berdiansk, Zhytomyr), which obtained long-term credits more than once (an average term of a
credit exceeds 5 years). 5-year municipal loan bonds were issued by Luhansk (2007, 2008), Sumy
(2009), Boryspil (2008), Donetsk (2005, 2008, 2009), Sievierodonetsk (2007), Berdiansk (2007). In
2014, Zhytomyr obtained a credit from NEFCO for a period of 10 years.
The fourth cluster includes cities, which put into practice an active debt policy owing to a
large number of obtained credits and formation of large amounts of funds. There are solely
administrative centers of regions – Lutsk, Zaporizhzhia, Lviv, Vinnytsia, Kharkiv, Odesa, which
use all possible sources of loans (internal municipal loan bonds, credits of commercial banks and
international financial and credit organizations).
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Figure 2. Dendogram (a tree-structured graph) of local debts of Ukrainian cities
Source: built by the author
The fifth cluster is presented by Kyiv, which accumulated approximately 80% of all the
local borrowings during 2003-2015. In 2003-2005, the Kyiv City Council issued bonds of external
and internal loans. In 2007, it obtained a credit from a foreign financial institution. In 2008, 2012,
and 2014, it issued internal loan bonds. In 2011, it issued external loan bonds. It is worth
mentioning that the Kyiv City Council did not partially hold to terms of credit agreements. In
addition, it cannot reimburse the local debt entirely and on time.
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ТЕОРЕТИЧНІ ПІДХОДИ ЕКОНОМІЧНОЇ СУТНОСТІ ОБОРОТНИХ
АКТИВІВ ПІДПРИЄМСТВА
The article analyzed and systematized various approaches to the analysis of the economic essence of current
assets. A proper definition of the essence of working capital.
Keywords: working capital, current assets, current assets, current assets, financial stability of the company.
В статті проаналізовано та систематизовано різноманітні підходи до аналізу економічної сутності
оборотних коштів. Запропоновано власне визначення сутності оборотних коштів.
Ключові слова: оборотний капітал, оборотні активи, поточні активи, оборотні засоби, фінансова
стійкість підприємства.

В сучасних умовах ринкової економіки кожне підприємство повинно чітко оцінити
всю складність ринкових відносин, адже теперішній ринок постійно змінюється, і щоб мати
переваги, підприємству необхідно правильно оцінювати стратегію подальшого розвитку,
економічний та виробничий потенціал, фінансовий стан як власного підприємства, так і
підприємств-партнерів. Щоб коректно оцінити процес управління оборотними активами
підприємства, потрібно своєчасного та якісного провести аналіз фінансового стану
підприємства, та оцінити його ліквідність і платоспроможність.
У сучасний час існують численні дослідження різноманітних аспектів оборотних
активів, що пояснюється винятковою важливістю цього елемента господарського процесу.
Аналіз економічної літератури показав неоднозначність думок науковців щодо трактування
рис, властивостей і елементів оборотних активів, розуміння їхньої сутності, як об’єкту
управління.
Економічну сутність оборотних коштів як однієї з фундаментальних економічних
категорій, а також забезпечення ними підприємств детально розглядаються в багатьох
наукових працях вітчизняних та зарубіжних вчених. Вагомий внесок у дослідження цієї
проблеми зробили: Г. Азаренкова, М. Білик, О. Бірман, Є. Брігхем, П. Бунич, С. Калабухова,
В. Ковальов, Д. Лисенко, В. Маргасова, А. Поддєрьогін, С. Покропивний, Р. Романовський,
Л. Ронштейн та інші.
Результат аналізу останніх досліджень та публікацій свідчить, що існує безліч
підходів до визначення категорії оборотні кошти, але потрібно відзначити, що в сучасній
економічній науці немає його однозначного тлумачення.
Розглянувши та проаналізувавши праці багатьох авторів, у економічній термінології
багатьма науковцями у певних комбінаціях поняття оборотний капітал, оборотні активи,
поточні активи, оборотні засоби та оборотні фонди використовуються як синоніми. На наш
погляд, очевидними є як гносеологічні відмінності перелічених словосполучень, так і їхні
змістовні характеристики. Проведення таких наукових досліджень зумовило нам
необхідність узгодження даного понятійного апарату і можливість поділу наукових поглядів
на чотири групи.
Представники першої групи, вважають, що оборотні активи – це частина капіталу
підприємства, вкладена в його поточні активи. Зокрема, А. Д. Шеремет розглядає оборотні
активи з позиції оборотних коштів, дотримуючись точки зору, що «оборотні кошти – це
частина капіталу підприємства, вкладена в його поточні активи» і вказує на те, що вони
цілком втрачають свою натуральну форму, тому цілком включаються у вартість виготовленої
продукції [11]. Утім, А. М. Ковальова стверджує, що оборотний капітал – це капітал, що
інвестується підприємством у поточні операції на період кожного оборотного циклу [5].
Друга група науковців трактує оборотні активи як частину майна підприємства. А. М.
Поддєрьогін визначає: «оборотні активи являють собою частину майна підприємства, яка
втілена в матеріально-виробничих запасах, незакінчених розрахунках, залишках грошових
коштів і фінансових вкладеннях» [10]. Л. О. Роштейн трактує оборотні активи – як кошти що
є у підприємства, для того щоб створювати запаси сировини та матеріалів а також
матеріальних цінностей [8]. В роботі вітчизняного економіста М. Білика можна знайти таке
визначення: «…оборотні активи виробничого підприємства – група мобільних активів із
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періодом використання до одного року, що безпосередньо обслуговують операційну
діяльність підприємства і внаслідок високого рівня їхньої ліквідності мають забезпечувати
його платоспроможність за поточними фінансовими зобов’язаннями» [1, с.161].
Зокрема, відомий сучасний економіст І. О. Бланк трактує це визначення як: «оборотні
(поточні) активи – це сукупність майнових цінностей підприємства, що обслуговують
поточний господарський процес і повністю споживаються протягом одного операційного
циклу» [2].
Думку І. О. Бланка, цілком поділяє В. В. Бочаров, який також вважає, що оборотні
активи – це сукупність майнових цінностей, що обслуговують поточну (операційну)
діяльність підприємств і цілком споживаються протягом одного виробничого циклу [3]. На
нашу думку, таке визначення оборотних активів є найбільш повним і точним, проте
відображено тільки матеріальний аспект оборотних активів, не враховуючи вартісного.
Заслуговує певної уваги думка Верхоглядової Н. І., яка стверджує, що «оборотні
кошти – це грошові кошти, які вкладаються в оборотні засоби і засоби обігу». Хоча в цьому
визначенні вказується на грошову природу оборотних коштів, але вони все ще розглядаються
у статиці і не вказується їх головна функція – забезпечення безперервності виробництва.
На нашу думку, більш правильне визначення оборотних коштів 14 наведено Шегдою
А. В., згідно з яким оборотні кошти – це грошові кошти, авансовані в оборотні виробничі
фонди і фонди обігу для забезпечення безперервності процесу виробництва, реалізації
продукції та отримання прибутку.
Третя група у своїх наукових пошуках вважають, що оборотні активи мають грошову
природу і виконують функцію платіжно-розрахункового обслуговування кругообігу. Так, Н.
В. Колчина вважає, що оборотні кошти – це сукупність коштів, авансованих для створення і
використання оборотних виробничих фондів і фондів обігу [6]. Аналогічну точку зору має К.
А. Раіцький: «оборотні кошти – це мобільні активи підприємства, що є коштами або можуть
бути обернені в них протягом виробничого процесу» [7].
Четверта група вчених трактує оборотні активи як авансовану вартість. На відміну від
розглянутих вище визначень тут підкреслюється, що оборотні активи не витрачаються, не
споживаються, а авансуються і повертаються підприємству в процесі реалізації продукції. А.
С. Филимоненков є представником даної групи і дає таке визначення оборотним активам:
«вартість, авансована в кругообіг виробничих оборотних фондів і фондів обігу для
забезпечення безперервності процесу виробництва і обігу» [9].
Зятковський І. В. стверджує, що обігові кошти – це грошові кошти, авансовані в
обігові виробничі фонди і фонди обігу, які забезпечують безперервність процесу
виробництва і проведення розрахунків [4]

Оборотні активи
підприємства

Характер
функціонування

Авансування в частину ресурсного
потенціалу, що розміщено у активах
підприємства.

Період
функціонування

Однократне споживання
виробничого циклу.

Склад елементів

Грошові кошти та їх еквіваленти;
дебіторська заборгованість; запаси
сировини незавершеного виробництва
та готової продукції.

впродовж

Рис. 1. Характеристика поняття «оборотні активи» підприємства
Джерело: сформовано автором

Проаналізувавши існуючі погляди, можливо, з нашої точки зору, визначити основні
три підходи до визначення оборотних коштів:
1) вартісний (кошти, які авансуються у виробничі оборотні фонди та фонди обігу);
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2) майновий (сукупність майнових цінностей);
3) фінансовий (активи, які перетворюються у грошові кошти (готівку) протягом
одного року).
Підсумовуючи викладені матеріали щодо оборотних активів, виокремлено певні
елементи, взаємозв’язок яких складає сутність оборотних активів підприємства (див. рис. 1).
З представлених теоретичних досліджень можемо зробити висновок, що оборотні
активи – це авансована вартість кожного із елементів, що змінюються з часом оборотних
виробничих фондів і фондів обігу і виступає в трьох функціональних формах вартості –
товарній, грошовій та виробничій.
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PREREQUISITES OF INTELLECTUALIZATION AT THE DEVELOPMENT
OF ACCOUNTING AND ANALYTIC PROVISION OF MANAGING AN
ENTERPRISE
The article is devoted to the solution of actual problems of intellectualization of modern development of
accounting and analytical provision of managing an enterprise. A number of recommendations concerning knowledge
development of accounting and analytical provision of managing an enterprise based on intellectualization of
generating information for management are elaborated.
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Modern conditions of economic development characterized by turbulence, namely the
unstable conditions of of economic phenomena, processes, policies, mechanisms and instruments of
development. This phenomenon is lead comes from multiple and accompanied by complexity,
permanence, depth of changes and transformations, transition state of formal and informal
institutions, spatial and temporal discontinuities in the development of economic systems, feedback
of micro- and macro level that cumulatively leads to new reality of global economic environment.
The changes are accompanied by definition of new driving forces, which become objects of
investment policy and are develop in order to achieve greater scale of economic development.
Initially this force became information and communication technologies and technical support that
at short time allowed automating the socio-economic processes and attitudes, setting a new size of
transformations and changes in the rules, basic provisions and patterns of economic systems
development. The tendency of informatization has become objectively and organic phenomenon of
transition to a new level of economy, increasing it adaptability to the planetary scale of production
and dissemination hardware and communication technology, software, information systems and
networks. Though namely information and communication technologies have become stimulus for
the development of new economy, this has appeared insufficiently for modern conditions and
phenomena of increase of innovative activity. Greater value for economic development have the
knowledge, intelligence, information, generation and dissemination of which have led to qualitative
changes in the socio-economic attitudes and became the basis of a new formula the formation of
economy. Priority of intelligence and knowledge explained by the possibility of producing new kind
of capital and resources, which provide greater quality results in comparison with exceptionally
technical and technological servicing. Knowledge allow to model the situations, to forecast, to
develop events and models of reaction to changes in the external economic environment, namely to
anticipate events that improves manageability of economic systems. Technologies do not develop
on their own, and are the result of deep study, incorporation of experiences, knowledge, rational and
irrational thinking, personal approach and individual opinion. After successful start in economic
processes the knowledge and intelligence found themselves needed in the development of
information systems and attitudes, in processes of processing, transfer and storage of information.
The relevance of intellectualization in the development of information provision of
managing increases as the understanding of direct dependence of business on the quality of
information and visual examples of successful implementation intellectual resources during the
formation of data to inform management decisions. Information in management, decision making
and fulfillment of tasks need special, which is characterized by signs of relevance, timeliness,
clarity and reliability. Last property is crucial for the development of enterprise activity, as it
enables realistically assess existing situation and make decisions corresponding of place and time.
Intellectualization can be interpreted as the phenomenon, which covers permanent and
dynamic processes of generation, accumulation, reproduction and dissemination of knowledge with
producing new knowledge, to increasing the level of economy harmonization. This is growth of the
general level of intellectual development of the individual as premises of becoming of information
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society, which is characterized by large-scale involvement of knowledge. Intellectualization is
considered as result of informatization development [1, p. 189] and the basis of technological
transformation [2–4]. These polar approaches to defining the essence of intellectualization and its
role in the development of modern economy are explained by ambivalent position of scientists to
provision of stability of progressive economic systems development. We share position of scientists
who define priority of intellectualization in large-scale economic development and evolution of
economic paradigm. Intellectualization is a process of irreversible qualitative changes of economic
and information systems based on the system of new knowledge, methods, concepts, approaches,
events, formation of complex relations, stable reproduction of principles, which oriented to constant
pursuit of newness. Intellectualization is not limited to framework of formal manifestations of
knowledge, intelligence and experience, assuming implementation of behavioral aspects of an
individual's activity that manifested in a creative, non-standard, irrational approach to the
perception, assessment of information and decision-making. Irrationality and behavior are effective
factors of development since they allow to evaluate unexplored aspects of transformations and fill
"empty niches" at actualization of information systems.
The distinctive feature of intellectualization is primary of motives and intentions of the
individual with dominance corporate objectives over personal that raises knowledge, experience,
competencies and skills to the macro level, stimulating the transformation and changes. This
increase of development potential not only of separate economic agent, and entire system with
achievement of a new quality decision-making.
If one proceeds from the postulate that developing and implementation of scientific and
intellectual resources is one of the most important attributes of the information economy
development, then logical beginning of modification of accounting and analytical provision of
managing an enterprise is to encourage the use of intellectual potential in processes of registration,
synthesis, analytical research of the economic information.
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Figure 1. Graphic interpretation of intellectualization of accounting and analytical provision
of managing an enterprise development
This means a transition to definition of new indicators of accounting and analytical
provision of managing an enterprise development that involves developing of integrated programs
and scenarios of professional competence development, regulation of developing intelligent
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solutions and control of events to adapt the accounting and analytical processes to new ideas with
provision of innovation as system of basic principles and conditions. We suggest considering the
system of changes in accounting and analytical provision of managing an enterprise at threedimensional space of informatization, intellectualization and institutionalization for achievement of
new quality of accounting process and analytical research with their coordination in compliance
with the formation of multivariate tree hierarchy of objectives of activities and enterprise
development (figure 1).
By axis “intellectualization” reflect the fundamental components of a large-scale, socially
and economically necessary event of increasing of qualitative parameters of knowledge
development as new policy of modern world development. It is not only the mind (integration of
minds), but its implementation in the cognition process, balancing with consciousness, realization
of irrational thinking influenced by behavioral aspect that determines ability to generate of new
knowledge, ideas with creation of basis for plasticity of accounting and analytical processes.
Axis “informatisation” characterizes potential of technical, technological and
communication actualization of processes, which regulate and coordinate the legal, organizational,
socio-economic, production, scientific and technical processes with stimulate changes of
information processes as tendency of changes in the conditions of economic systems development.
By axis "institutionalizing" passes a line modern paradigm of economic development as
objective process of development and fixing rules, regulations, principles, requirements, their
systematization and implementation to satisfy developmental needs socio-economic relations.
Modern institutional paradigm of economic systems development acquires intellectual basis
because is characterized by motivating factors with development of reaction mechanisms on the
model of socio-economic relations, in which implemented personal aspect of analysis the existing
situation.
Intellectualization of accounting and analytical provision of managing an enterprise is the
process of formation accounting and analytical information in the quantitative and qualitative
parameters, which are more appropriate for temporal context of user requests and expected effect
from define task, based on the continuous process of change and learning, opening up possibility of
organizing system that adapted to complicated and multifaceted innovations. This process does not
only updating of accounting and analytical provision of managing, but improving all the processes
taking place on the stages of its formation, provision, development and implementation.
Intellectualization of accounting and analytical provision of managing promotes readiness to
changes, their dissemination in the stages of the accounting cycle and analytical research.
Intellectualization envisages accumulation of development and improvement of structure
intellectual potential in order to ensure strategic objectives of the enterprise at the conditions of
deepening globalization and hypercompetition [5, p. 55]. Intellectualization of accounting and
analytical provision of managing is the method of implementing continuous transformations in the
qualitative characteristics of accounting cycle and analysis through the integration of processes and
events that necessary for creation and dissemination new methods, ensuring an intellectual activity
of specialists.
Main emphasis is on: the expansion of professional judgment through activization of
intellectual potential without restriction only professional knowledge, using a multidisciplinary
approach to improve the skills of staff; creating team “with the same interests”, motivating
increased activity for self-development and self-learning, focusing at practical results and given the
responsibility for the decisions made; taking into account features of character, thinking and
implementation acquired knowledge of staff for determining restrictions which may hinder the
development of intellectual potential during updating of accounting and analytical provision of
managing.
Prospects and prerequisites of accounting and analytical provision of managing consists in
the implementation of new technologies and intelligent decisions at stages of accounting cycle and
analytical research. This increases the plasticity of processes of registration, generalization and
analytical processing of economic information with the expansion of methodological boundaries of
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the basic provisions of accounting and analysis, helping to improve efficiency of accounting and
analytical decisions by achieving a visualization of logic considerations of experts as a higher level
of implementation of professional competences. Intellectual changes contribute to development of
accounting and analytical processes, the result of which is the relevant information for decision
making.
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ОСОБЛИВОСТІ ОБЛІКУ МІЖБАНКІВСЬКИХ КРЕДИТНИХ ОПЕРАЦІЙ
In the article the accounting and analytical support interbank lending transactions in banks
and accounting considered granted interbank loans provided by commercial banks.
Key words: banks, accounting, accounting entries, credit commitments, interbank lending
operations, off-balance sheet accounts
В статті досліджено обліково-аналітичне забезпечення міжбанківських кредитних
операцій в банківських установах, а також розглянуто бухгалтерський облік наданих
міжбанківських кредитів, які надаються комерційними банками.
Ключові слова: банківські установи, бухгалтерський облік, бухгалтерські проводки,
зобов'язання з кредитування, міжбанківські кредитні операції, позабалансові рахунки
Основна функція банків, це перерозподіл вільних грошових ресурсів в економіці,
міжбанківські кредитні операції є ефективним інструментом стимулювання активної
кредитної діяльності. В Україні методологічні засади відображення в обліковій системі
банків кредитних операцій, пов’язаних з їх проведенням регламентується Інструкцією з
бухгалтерського обліку кредитних, вкладних (депозитних) операцій та формування і
використання резервів під кредитні ризики в банках України, затвердженою постановою
Правління НБУ № 481 від 27.12.2007 р. (редакція від 02.12.2015 р., постанова Правління
НБУ №828 від 26.11.2015 р), яка визначає порядок відображення в бухгалтерському обліку
143

типових кредитних операцій (надання (отримання) кредитів) та формування і використання
резервів під кредитні ризики в банках України. Вона розроблена відповідно до Цивільного
кодексу України, Законів України "Про Національний банк України", "Про банки і
банківську діяльність", інших законодавчих актів України, нормативно-правових актів
Національного банку України й основних вимог міжнародних стандартів фінансової
звітності. Банк здійснює кредитні операції відповідно до вимог законодавства України і
відображає в бухгалтерському обліку за відповідними рахунками Плану рахунків
бухгалтерського обліку банків України, затвердженого постановою Правління
Національного банку України від 17.06.2004 № 280 (редакція від 14.06.2016 р., постанова
Правління НБУ № 345), залежно від категорії контрагентів, виду кредиту і строків їх
використання. Банк відображає в бухгалтерському обліку операції з надання кредиту та
отримання кредиту на міжбанківському ринку як операції з похідними фінансовими
інструментами, якщо такі операції здійснюються: у різних валютах; з одним і тим самим
контрагентом і пов’язані з одним і тим самим ризиком; одночасно і не можуть виконуватися
окремо; з однаковим терміном погашення. У міжбанківській сфері банки можуть одержувати
кредити від Національного банку України та від інших банків.
Розглянемо бухгалтерський облік наданих міжбанківських кредитів, які надаються
комерційними банками, та мають структуру й обліковуються на активних рахунках 152 [1]
групи «Кредити, що надані іншим банкам» залежно від терміну, на який вони отримані.
Облік наданих кредитів проводиться на активних рахунках 152 групи «Кредити, що надані
іншим банкам»: 1520 «Фінансовий лізинг (оренда), що наданий іншим банкам», 1521
«Кредити овернайт, що надані іншим банкам», 1522 «Кредити, що надані іншим банкам за
операціями репо», 1523 «Короткострокові кредити, що надані іншим банкам». Банк
здійснює облік заборгованості за кредитами, що придбана в іншому банку, аналогічно до
обліку наданих кредитів. Банк відображає суму зобов'язання з кредитування на дату
здійснення кредитної операції (у день виникнення в банку зобов'язання з кредитування) на
відповідних позабалансових рахунках [2].
Банк відображає в обліку надані зобов'язання з кредитування такою бухгалтерською
проводкою: Дебет Рахунки для обліку наданих зобов'язань з кредитування; Кредит
Контррахунок - на суму зобов'язань за цим договором. Банк відображає отримані
зобов'язання з кредитування такою бухгалтерською проводкою: Дебет Контррахунок; Кредит
Рахунок для обліку отриманих зобов'язань з кредитування - на суму зобов'язань за цим
договором. Банк може не відображати зобов'язання з кредитування за позабалансовими
рахунками, якщо на дату операції (у день виникнення в банку зобов'язання з кредитування)
кредит надається в повній сумі. Банк самостійно визначає порядок обліку договорів за
кредитними операціями із забезпеченням їх реєстрації та збереження.
Банк визнає зобов'язання з кредитування за позабалансовими рахунками до часу його
погашення, закінчення строку виконання або строку дії договору. Банк відображає списання
відповідної суми зобов'язання з позабалансових рахунків у разі припинення дії договору,
часткового або повного його виконання такими бухгалтерськими проводками: а) за наданими
зобов'язаннями: Дебет Контррахунок; Кредит Рахунки для обліку наданих зобов'язань з
кредитування; б) за отриманими зобов'язаннями: Дебет Рахунок для обліку отриманих
зобов'язань з кредитування; Кредит Контррахунок. Банк відображає в бухгалтерському
обліку надані кредити такою проводкою: Дебет Рахунки для обліку наданих кредитів;
Кредит Рахунки клієнтів, рахунки для обліку грошових коштів і банківських металів.
Банк відображає в бухгалтерському обліку видачу кредиту з отриманням процентів
авансом та/або сплатою клієнтом банку комісії, що є невід'ємною частиною кредиту, такими
проводками: Дебет Рахунки для обліку наданих кредитів - на суму кредиту; Кредит Рахунки
клієнтів, рахунки для обліку грошових коштів і банківських металів - на суму кредиту за
вирахуванням процентів, утриманих авансом, та/або комісії; Кредит Рахунки для обліку
неамортизованого дисконту за наданими кредитами - на суму процентів, утриманих авансом,
та/або комісій.
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Банк одразу визнає збиток, якщо кредит надається за процентною ставкою, яка нижча,
ніж ринкова, і здійснює в бухгалтерському обліку такі проводки: Дебет Рахунки для обліку
наданих кредитів - на суму кредиту; Кредит Рахунки клієнтів, рахунки для обліку грошових
коштів і банківських металів - на суму кредиту; Дебет Рахунок для обліку витрат від наданих
кредитів, розміщених вкладів (депозитів) за ставкою, яка нижча, ніж ринкова, рахунок для
обліку результату коригування за операціями з акціонерами - на різницю між вартістю за
кредитним договором та справедливою вартістю кредиту; Кредит Рахунки для обліку
неамортизованого дисконту за наданими кредитами - на різницю між вартістю за кредитним
договором та справедливою вартістю кредиту [2].
Банк одразу визнає прибуток у разі надання кредиту за процентною ставкою, яка
вища, ніж ринкова, і здійснює в бухгалтерському обліку такі проводки: Дебет Рахунки для
обліку наданих кредитів - на суму кредиту; Кредит Рахунки клієнтів, рахунки для обліку
грошових коштів і банківських металів - на суму кредиту; Дебет Рахунки для обліку
неамортизованої премії за наданими кредитами - на різницю між справедливою вартістю
кредиту вартістю за кредитним договором; Кредит Рахунок для обліку доходу від наданих
кредитів, розміщених вкладів (депозитів) за ставкою, яка вища, ніж ринкова, рахунок для
обліку результату коригування за операціями з акціонерами - на різницю між справедливою
вартістю кредиту та вартістю за кредитним договором.
Банк амортизує суму неамортизованого дисконту за наданими кредитами не рідше
одного разу на місяць. У цьому разі здійснюється така бухгалтерська проводка: Дебет
Рахунки для обліку неамортизованого дисконту за наданими кредитами; Кредит Рахунки для
обліку процентних доходів за наданими кредитами.
Банк здійснює амортизацію суми неамортизованої премії за наданими кредитами не
рідше одного разу на місяць і відображає такою бухгалтерською проводкою: Дебет Рахунки
для обліку процентних доходів за наданими кредитами; Кредит Рахунки для обліку
неамортизованої премії за наданими кредитами. Банк має визначити на дату операції
справедливу вартість компенсації в разі укладення договору про продаж активів з
відстроченням платежу. Справедлива вартість визначається шляхом дисконтування суми
грошових надходжень з використанням ринкової процентної ставки на подібний фінансовий
інструмент емітента з аналогічним кредитним рейтингом або застосуванням ставки, яка
точно дисконтує номінальну суму компенсації інструменту до поточної ціни продажу
активів. Різниця між справедливою вартістю компенсації та номінальною сумою компенсації
визнається як процентний дохід й амортизується протягом дії договору.
Банк відображає в бухгалтерському обліку забезпечення за позабалансовими
рахунками такою проводкою: а) отриману заставу за справедливою вартістю: Дебет Рахунки
для обліку отриманої застави; Кредит Контррахунок; б) отриману гарантію
(поручительство): Дебет Контррахунок; Кредит Рахунки для обліку отриманих гарантій.
Банк відображає списання з позабалансових рахунків вартості забезпечення в разі виконання
зобов'язання боржником або іншою зобов'язаною особою, а також у разі припинення дії
відповідного договору про забезпечення такими бухгалтерським проводками: Дебет
Контррахунок; Кредит Рахунки для обліку отриманої застави або Дебет Рахунки для обліку
отриманих гарантій; Кредит Контррахунок.
Банк відображає в бухгалтерському обліку задоволення вимог кредитора за рахунок
предмета застави такими проводками: Дебет Рахунки для обліку грошових коштів і
банківських металів, рахунки клієнтів, рахунки для обліку коштів у розрахунках, рахунки
для обліку залучених вкладів (депозитів), рахунки для обліку розміщених ощадних
(депозитних) сертифікатів, рахунки з обліку активів банку; Кредит Рахунки для обліку
наданих кредитів, рахунки для обліку простроченої заборгованості за наданими кредитами;
Кредит Рахунки для обліку процентних доходів за наданими кредитами, рахунки для обліку
нарахованих доходів за наданими кредитами, рахунки для обліку прострочених нарахованих
доходів, рахунок з обліку сплачених штрафів та пені.

145

Банк здійснює бухгалтерський облік заставленого майна, що переходить у власність
заставодержателя за результатами звернення стягнення (визнання в балансі активів у вигляді
цінних паперів, основних засобів тощо), відповідно до нормативно-правових актів НБУ з
обліку необоротних активів. Банк відображає в бухгалтерському обліку зміну вартості
застави такими проводками: а) у разі збільшення вартості застави: Дебет Рахунки для обліку
отриманої застави; Кредит Контррахунок; б) у разі зменшення вартості застави: Дебет
Контррахунок; Кредит Рахунки для обліку отриманої застави.
Банк відображає в бухгалтерському обліку погашення заборгованості за наданими
кредитами (основного боргу) такими проводками: Дебет Рахунки клієнтів, рахунки для
обліку грошових коштів і банківських металів; Кредит Рахунки для обліку наданих кредитів,
рахунки для обліку простроченої заборгованості за наданими кредитами.
Банк відображає в бухгалтерському обліку сплату процентів, що здійснюється
періодично або на дату погашення кредиту, такими проводками: Дебет Рахунки клієнтів,
рахунки для обліку грошових коштів і банківських металів; Кредит Рахунки для обліку
нарахованих доходів за наданими кредитами, рахунки для обліку процентних доходів за
наданими кредитами, рахунки для обліку прострочених нарахованих доходів за наданими
кредитами, рахунки для обліку комісійних доходів за кредитними операціями.
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РЕФОРМУВАННЯ ОБЛІКУ В ДЕРЖСЕКТОРІ
In the article the definition of reserves budgetary institutions, which is an important component of current
assets. The modern problems of inventory accounting in budget institutions. The necessity of implementing national
provisions (standards) of accounting in the public sector 123 "Inventory" and asked to develop specific
recommendations on the stocks accounting in budgetary institutions specific to their activities.
Keywords: budget institutions, public sector, іnventory, national provisions.
В статті розкрито визначення запасів бюджетних установ, які є вагомою складовою оборотних
активів. Розглянуто сучасні проблеми організації обліку запасів в бюджетних установах. Обґрунтовано
необхідність впровадження Національного положення (стандарту) бухгалтерського обліку в державному
секторі 123 «Запаси» та запропоновано розробити конкретні рекомендації щодо порядку обліку запасів у
бюджетних установах з урахуванням специфіки їх діяльності.
Ключові слова: бюджетні установи, державний сектор, запаси, національне положення.

Визначальною проблемою модифікації обліку в бюджетних установах в умовах
ринкових відносин є відсутність розробки дієвих механізмів єдиних підходів удосконалення
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системи обліку відповідно до вимог міжнародних стандартів, а також створення єдиного
організаційного та інформаційного забезпечення обліку.
Запаси для будь-якого суб’єкта держсектора є вагомою складовою оборотних активів.
Від методологічних та методичних аспектів їх обліку залежить порядок формування окремих
витрат установи, а також порядок відображення даних у звітності.
Згідно з Національним положенням (стандартом) бухгалтерського обліку в
державному секторі 123 «Запаси» (далі – НП(С)БОДС 123) запаси це активи, які:

утримуються для подальшого продажу, безоплатного розподілу передачі за
умов звичайної господарської діяльності;

перебувають у процесі звичайної діяльності суб'єкта державного сектору для
подальшого споживання;

перебувають у формі сировини чи допоміжних матеріалів для використання у
виробництві продукції, при виконанні робіт, наданні послуг або для досягнення поставленої
мети та/або задоволення потреб суб'єкта державного сектору.
НП(С)БОДС 123 визначає порядок формування в бухгалтерському обліку інформації
про запаси та розкриття відповідної інформації у фінансовій звітності. Але, норми стандарту
не поширюються на:

незавершені роботи за будівельними контрактами, включаючи контракти з
надання послуг, що безпосередньо пов’язані з ними;

фінансові активи;

поточні біологічні активи, якщо вони оцінюються за справедливою вартістю, та
корисні копалини, якщо вони оцінюються за чистою вартістю реалізації, відповідно до інших
НП(С)БОДС.
Запаси визнаються активом, якщо вартість запасів можливо достовірно визначити,
існує ймовірність отримання суб'єктом державного сектору майбутніх економічних вигід,
пов'язаних з їх використанням, та/або вони мають потенціал корисності, тобто запаси можуть
зараховуватися до складу активів установи, у разі якщо вони відповідають хоча б двом
критеріям: можливо достовірно визначити їх вартість, а також існує ймовірність економічних
вигід від їх використання та/або вони є потенційно корисними. У разі невідповідності цим
критеріям запаси обліковуються на позабалансових рахунках. Слід наголосити, що одиницею
обліку запасів може бути їх найменування або вид (група). Суб’єкти державного сектора
визначають у наказі про облікову політику одиницю обліку запасів, яка має бути
уніфікованою в певній галузі з урахуванням її специфіки діяльності.
Для цілей бухгалтерського обліку запаси включають:

сировину, основні й допоміжні матеріали, комплектуючі вироби та інші
матеріальні цінності, призначені для забезпечення звичайної діяльності і досягнення
поставленої мети та/або задоволення потреб суб'єкта державного сектору;

готову продукцію або незавершене виробництво. Незавершене виробництво
суб'єктів державного сектору, що виконують роботи та надають послуги, складається з
витрат на виконання незакінчених робіт (послуг), щодо яких ще не визнано доходу;

матеріальні цінності, що придбані (вироблені, отримані) та утримуються
суб'єктом державного сектору з метою подальшого розподілу, передачі, продажу, в тому
числі вироби з дорогоцінних металів та дорогоцінного і напівдорогоцінного каміння,
підручники й інші матеріали освітніх (навчальних) закладів, запаси озброєння тощо;

активи, що становлять державні матеріальні резерви та запаси (резерви
нафтопродуктів, зерна тощо);

малоцінні та швидкозношувані предмети, що використовуються не більше
одного року або протягом операційного циклу, якщо він більше одного року;

поточні біологічні активи, якщо вони оцінюються за цим Національним
положенням (стандартом), а також сільськогосподарську продукцію і продукцію лісового
господарства науково-дослідних закладів після її первісного визнання.
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Відповідно до п. 4 розд. ІІ НП(С)БОДС 123 придбані (отримані) або вироблені запаси
зараховуються на баланс за первісною вартістю. Відтепер первісна вартість запасів включає
витрати на придбання, обмін, витрати на переробку та інші витрати, що виникли під час
доставки запасів до місця зберігання (використання), і приведення їх у стан, у якому вони
придатні для використання в запланованих цілях (п. 7 розд. ІІ НП(С)БОДС 123). Однак
окремого рахунка для накопичення первісної вартості запасів немає – для цього
використовуються відповідні субрахунки, призначені для обліку запасів.
Первісна вартість запасів залежить від способу їх отримання:

придбання за плату (вартість одиниці визначається діленням фактичних витрат,
пов'язаних із придбанням однорідних запасів, які надійшли однією партією, на загальну
кількість придбаних запасів);

отримання безоплатно від юридичних та фізичних осіб;

отримання безоплатно від суб’єктів державного сектора;

виготовлення власними силами;

отримання в результаті обміну на інші запаси;

запасів, на створення та випуск яких держава має виключне право (поштові
марки, бланки цінних паперів тощо).
Відповідно до п. 4 розд. IV НП(С)БОДС 123 вибуття запасів (відпуск запасів у
виробництво, з виробництва, продажу, інше вибуття) оцінюється за трьома методами, а саме:

ідентифікованої собівартості відповідної одиниці запасів;

середньозваженої собівартості;

собівартості перших за часом надходження запасів (ФІФО).
Бюджетна установа для всіх одиниць обліку запасів, що мають однакове призначення
та однакові умови використання, застосовує лише один із наведених методів. При цьому
обраний метод оцінки вибуття запасів визначається в розпорядчому документі про облікову
політику, яка має бути єдиною у відповідній галузі. Найбільш поширеною оцінкою вибуття
запасів у бюджетній сфері є оцінка запасів за методом ФІФО.
Отже, для того, щоб здійснити адаптацію бухгалтерського обліку в бюджетних
установах до Міжнародних стандартів потрібна розробка дієвих механізмів єдиних підходів
удосконалення системи обліку відповідно до вимог міжнародних стандартів, серед яких є
впровадження національних стандартів, які відповідають міжнародним стандартам.
Таким чином доведено, що впровадження національних стандартів бухгалтерського
обліку для державного сектора в практику, зокрема НП(С)БОДС 123 «Запаси», дозволить
максимально адаптувати національну економіку в державному секторі до міжнародних
стандартів.
Доведено, що сьогодні ключовим напрямком реформування обліку та звітності є
перехід в державному секторі на національні стандарти, які відповідають міжнародним
стандартам.
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На теперішній час, тим паче в умовах фінансово-економічної кризи, що нині існує в
Україні, все більшої актуальності набуває питання підвищення рівня фінансової
самостійності сіл, селищ, міст тощо та створення надійної дохідної бази бюджетів місцевого
самоврядування. Рівень цієї фінансової самостійності залежить від достатності дохідної
частини зазначених бюджетів. Одним із основних надходжень цієї доходної частини є
податкові надходження, зокрема місцеві податки і збори, які повинні стати основним
джерелом дохідної бази бюджетів місцевого самоврядування, оскільки саме вони повинні
забезпечувати реальну сталу фінансову автономію органів місцевого самоврядування
України, що відповідно сприятиме забезпеченню належного рівня функціонування
комунальних установ освіти, охорони здоров’я, культури, соціальної інфраструктури,
розвитку комунального господарства, соціального захисту населення тощо, а також
економічному та соціальному розвитку, як сіл, селищ, міст, так і держави у цілому.
У зв’язку з зазначеним, слід відмітити, що в Україні, починаючи з 1991 р.
відбувається податкова реформа, як загальнодержавних податків і зборів, так і місцевих, та
яка відбувається й на теперішній час. Відповідно до цієї реформи у кінці 2010 р. був
прийнятий Податковий кодекс України (далі – ПКУ) [1], в який й донині вносяться певні
зміни та у результаті прийняття якого було: 1) скасовано усі законодавчі акти, які
регулювали порядок оподаткування податків і зборів, які діяли до вступу в силу ПКУ; 2)
змінено та змінюється правовий механізм деяких податків і зборів; 3) скасовано певні
податки та збори; 4) введено у податкову систему нові податки та збори. З прийняттям цього
кодексу частину недоліків і проблем податкової системи вдалося усунути та розв’язати,
тобто частково її вдалося удосконалити, однак, ще багато проблем цієї системи залишилося
не вирішеними, недоліки не усунені, тобто до ідеальної податкової системи ще дуже далеко.
Варто відзначити, що у результаті податкової реформи однією з систем, в якій було
скасовано подати, збори та введено з початку 2015 р. новий податок – транспортний, є
оподаткування транспортних засобів в Україні. Досліджували таке оподаткування у межах
дослідження транспортного податку або теоретичних засад майнового оподаткування такі
українські науковці-правники та вчені-економісти, як: Г.М. Білецька, Ю.В. Боднарук, Н.Д.
Глазко, В.І. Данилишин, І.Є. Криницький, М.П. Кучерявенко, А.С. Нестеренко, А.С.
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Овчаренко, В.В. Письменний, О.М. Стефанків, Є.С. Хорошаєв, ін. Аналіз робіт зазначених
вчених дав змогу зробити висновок, що комплексних праць, присвячених аналізу еволюції,
сутності та елементів оподаткуванню транспортних засобів немає. А.С. Овчаренко зазначає,
що на теоретичному рівні відсутній єдиний підхід до використання понятійного апарату
щодо оподаткування транспортних засобів [2, с. 191]. Починаючи з 1991 р. і 2016 р.
оподаткування транспортних засобів постійно змінювалося, тому, у зв’язку з цим та
зазначеним вище, актуальним є здійснення аналізу еволюції та сутності цього оподаткування
для визначення, які зміни законодавства щодо нього є позитивними, а які є негативними, та
що необхідно здійснювати, щоб покращити це оподаткування.
Метою статті є дослідження еволюції та сутності оподаткування транспортних засобів
в Україні.
Відомо, що з моменту проголошення незалежності України (з 1991 р.) оподаткування
транспортних засобів зазнавало певної трансформації (змінювався об’єкт, ставка, порядок
обчислення, сплати та звітування про сплату), а саме:
1. З 11.12.1991 р. до 02.12.2010 р. – до прийняття ПКУ діяв Закон України «Про
податок з власників транспортних засобів та інших самохідних машин і механізмів», згідно з
яким діяв податок з власників транспортних засобів та інших самохідних машин і механізмів
[3].
Платником зазначеного податку були українські та іноземні юридичні особи, а також
громадяни України, іноземні громадяни та особи без громадянства, які здійснювали першу
реєстрацію в Україні, реєстрацію, перереєстрацію транспортних засобів та/або мали
зареєстровані в Україні згідно з чинним законодавством власні транспортні засоби, які були
об’єктами оподаткування: а) трактори (колісні), окрім гусеничних; б) тільки сідельні тягачі
автомобілі, призначені для перевезення не менше 10 осіб, включаючи водія; в) автомобілі
легкові; г) автомобілі вантажні, крім машин для сільськогосподарських робіт; д) автомобілі
спеціального призначення, крім тих транспортних засобів вантажних, самохідних, що
використовуються на заводах, складах, у портах та аеропортах для перевезення вантажів на
короткі відстані та крім автомобілів спеціального призначення швидкої допомоги та пожежні; е)
мотоцикли (включаючи мопеди) та велосипеди з установленим двигуном крім тих, що мають
об’єм циліндра двигуна до 50 см3; є) яхти та судна парусні з допоміжним двигуном або без
нього (крім спортивних); ж) човни моторні і катери, крім човнів з підвісним двигуном (крім
спортивних); з) інші човни (крім спортивних) [3].
Ставка податку була специфічною та диференційованою, тобто встановлювалася у
гривнях на рік за 100 см3 об’єму циліндрів двигуна, з 1 кВт потужності двигуна або 100 см
довжини та залежала від: а) першої реєстрації транспортного засобу в Україні чи другої
реєстрації, перереєстрації та чергового технічного огляду; б) виду транспортного засобу, який
був об’єктом оподаткування; в) віку: новий транспортний засіб чи що використовувався до
8 років, чи що використовувався понад 8 років; г) від об’єму циліндрів двигуна: до 500 см3 чи
від 501 до 800, чи від 801 і більше, чи до1000, чи від 1001 до 1500, чи від 1501 до 1800, чи від
1801 до 2500, чи від 2501 до 3500, чи від 3501 і більше, чи до 6000, чи від 6001 і більше, чи до
8200, чи від 8201 до 15000, чи від 15001 і більше; д) від маси та довжини транспортного засобу:
масою не більше як 100 кг чи понад 100 кг та завдовжки не більш як 7,5 м, чи понад 100 кг та
завдовжки понад 7,5 м. Так, наприклад ставка податку при першій реєстрації легкового
автомобілю, що використовувався до 8 років з об’ємом циліндрів двигуна від 1501 до 1800 см3
складала 7 грн з 100 см3, а – при другій реєстрації перереєстрації та чергового технічного огляду
автомобілю з об’ємом циліндрів двигуна від 1501 до 1800 см3 без критерію віку – 7 грн з 100
куб. см [3], тобто, якщо фізична особа у 2010 р. перший чи другий раз реєструвала легковий
автомобіль Chevrolet Aveo седан 2007 року випуску (вік 3 року) з об’ємом циліндрів двигуна
1598 см3, то вона мала сплатити: 7 грн х 1598 см3 / 100 см3 = 111,86 грн.
Податок з власників транспортних засобів та інших самохідних машин і механізмів був
загальнодержавним податком, сплачувався його платниками та зараховувався до місцевих
бюджетів за місцем реєстрації транспортних засобів. Відповідно до Закону України «Про
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податок з власників транспортних засобів та інших самохідних машин і механізмів» кошти
цього податку спрямовувалися на будівництво, реконструкцію, ремонт і утримання
автомобільних доріг загального, користування місцевого значення, вулиць і доріг у населених
пунктах, що належать до комунальної власності, а також на потреби дорожнього господарства
за напрямами, визначеними відповідно обласними, міськими, селищними та сільськими
радами. Цим законом також передбачалися пільги щодо цього податку, тобто визначалися
категорії осіб, які звільнялися від сплати податку, а також строки його сплати, зокрема: а)
фізичними особами податок мав сплачуватися перед проведенням першої реєстрації в Україні,
реєстрацією, перереєстрацією транспортних засобів, а також перед технічним оглядом
транспортних засобів щорічно або один раз за два роки, але не пізніше першого півріччя року,
в якому провадиться технічний огляд; б) юридичними особами – щоквартально рівними
частинами до 15 числа місяця, що настає за звітним кварталом; в) за придбані протягом року
юридичними особами транспортні засоби, крім тих, що вперше реєструються в Україні,
податок сплачується перед їх реєстрацією за місяці, які залишилися до кінця року, починаючи з
місяця, в якому проведено реєстрацію транспортного засобу.
2. З 02.12.2010 р. (з моменту прийняття ПКУ та скасування Закону України «Про податок
з власників транспортних засобів та інших самохідних машин і механізмів») було скасовано
податок із власників транспортних засобів та інших самохідних машин і механізмів і уведено в
дію інший платіж – загальнодержавний збір за першу реєстрацію транспортних засобів, який
проіснував до 01.01.2015 р. (до внесення певних змін до ПКУ у кінці 2014 р.). Цей збір був
єдиним загальнодержавним платежем з власників транспортних засобів.
Платником збору були юридичні та фізичні особи, які здійснювали першу реєстрацію в
Україні транспортних засобів, які були об’єктами оподаткування: а) колісні транспортні
засоби, крім: транспортних засобів та інших самохідних машин і механізмів, що закріплені на
праві
оперативного управління за військовими частинами, військовими навчальними
закладами, установами та організаціями Збройних Сил України, за підрозділами служби
цивільного захисту, за військовими формуваннями головного органу в системі центральних
органів виконавчої влади у сфері охорони громадського порядку, забезпечення громадської
безпеки, безпеки дорожнього руху, які повністю утримуються за рахунок бюджету, крім
тих, що віднесені до транспортної групи, в порядку, визначеному головним органом у
системі центральних органів виконавчої влади із забезпечення реалізації державної політики
з питань національної безпеки у воєнній сфері, оборони і військового будівництва, у сфері
цивільного захисту населення у сфері охорони громадського порядку, забезпечення
громадської безпеки, безпеки дорожнього руху; транспортних засобів: вантажних, самохідних,
що використовуються на заводах, складах, у портах та аеропортах для перевезення вантажів на
короткі відстані; швидкої медичної допомоги; машин і механізмів для сільськогосподарських
робіт; причепів (напівпричепів); мопедів; велосипедів; б) судна, зареєстровані у Державному
судновому реєстрі України або у Судновій книзі України; в) літаки і вертольоти, зареєстровані
у Державному реєстрі цивільних повітряних суден України або у Реєстрі державних
повітряних суден України, крім: літаків і вертольотів Збройних Сил України; літаків і
вертольотів головного органу у системі центральних органів виконавчої влади з питань
забезпечення реалізації державної політики у сфері цивільного захисту населення, а
також органів управління цивільного захисту, що виконують завдання цивільного захисту [4].
Ставка збору встановлювалася у гривнях та в залежності від: а) об’єму циліндрів
двигуна у см3 (до 500, від 501 до 800, понад 800, до 1000, від 1001 до 1500, від 1501 до 1800,
від 1801 до 2500, від 2501 до 3500, від 3501 до 4500, від 4501 до 5500, від 5501 до 6500, понад
6500, до 8200, від 8201 до 15000, понад 15000) за 100 см3 – для колісних транспортних засобів
(мотоцикли, легкові автомобілі,автобуси, трактори, вантажні автомобілі тощо); б) потужності
двигуна у кВт за 1 кВт потужності – для легкових автомобілів, обладнаних електродвигуном,
та для суден, обладнаних двигуном; в) довжини корпусу судна у см за 100 сантиметрів
довжини корпусу судна – для суден, які не обладнані двигуном; г) довжини максимальної
злітної маси за кожен кілограм максимальної злітної маси – для літаків, вертольотів; д) віку:
151

новий транспортний засіб; що використовувався до 8 років; що використовувався понад 8
років – для усіх транспортних засобів, що є об’єктом оподаткування. Наприклад ставка
податку при першій реєстрації легкового автомобілю, що використовувався до 8 років з
об’ємом циліндрів двигуна від 1801 до 2500 см3 складала 10 грн з 100 см3 з коефіцієнтом 2 [4],
тобто, якщо фізична особа у середині 2014 р. перший реєструвала легковий автомобіль Ford
Focus седан 2010 року випуску (вік 3,5 роки) з об’ємом циліндрів двигуна 1999 см3, то вона
мала сплатити: 10 грн х 1999 см3 х 2 / 100 см3= 399,80 грн.
Таблиця 1 [1; 6; 7]
Елементи транспортного податку
Елемент
податку
Платник

Об’єкт та база

Ставка
Податковий
період

з 01.01.2015 р. По
з 01.01.2016 р.
01.01.2016 р.
фізичні та юридичні особи, у тому числі нерезиденти, які мають зареєстровані в Україні згідно
з чинним законодавством власні легкові автомобілі, що є об’єктами оподаткування.
легкові автомобілі.
з року випуску яких минуло не більше 5 років (включно) та
середньоринкова вартість яких становить понад 750 розмірів
мінімальної заробітної плати, встановленої законом на 1 січня
податкового (звітного) року. Наприклад, станом на 01.01.2016 р.
які використовувалися до 5 при мінімальній заробітній платі у розмірі 1378 грн [8] – понад
років і мають об’єм циліндрів 750 х1378 = 1033500,00 грн або це станом на червень 2016 р
двигуна понад 3000 куб. см.
приблизно 41402,00 $ USD). Ця вартість визначається
Міністерством економічного розвитку і торгівлі України за
відповідною методикою виходячи з марки, моделі, року
випуску, типу двигуна, об’єму циліндрів двигуна тощо,
розміщується на його офіційному веб-сайті [9].
25000 гривень за кожен легковий автомобіль, що є об’єктом оподаткування.
календарний рік (з 1 січня по 31 грудня року).

Порядок
обчислення та
сплати
податку

для фізичних осіб: 1) обчислює суму податку контролюючий орган та надсилає податкове
повідомлення-рішення про сплату до 1 липня звітного року: за місцем реєстрації платника
податку – для громадян України; за місцем реєстрації об’єктів оподаткування – для
нерезидентів; 2) сплачують податок:
а) протягом 60 днів з дня вручення податкового
повідомлення-рішення;
б) починаючи з місяця, в якому виникло право власності на
такий об’єкт щодо об’єктів оподаткування, придбаних протягом року ( у такому разі податкове
повідомлення-рішення новому власнику надсилається після отримання інформації про перехід
права власності).
для юридичних осіб: 1) юридичні особи самостійно обчислюють суму податку станом на 1
січня звітного року; 2) сплачують авансовими внесками щокварталу до 30 числа місяця, що
наступає за звітним кварталом (1 квартал – до 30 квітня, 2 – до 30 липня, 3 – до 30 жовтня
звітного року, 4 – до 30 січня року, що йде за звітним), які відображаються в річній податковій
декларації.
У разі переходу права власності на об’єкт оподаткування від одного власника до іншого
протягом звітного року податок обчислюється попереднім власником за період з 1 січня цього
року до початку того місяця, в якому він втратив право власності на зазначений об’єкт
оподаткування, а новим власником – починаючи з місяця, в якому він набув право власності на
цей об’єкт. За об’єкти оподаткування, придбані протягом року, податок сплачується пропорційно
кількості місяців, які залишилися до кінця року, починаючи з місяця, в якому проведено
реєстрацію транспортного засобу.
У разі спливу 5-річного віку легкового автомобіля протягом
звітного року податок сплачується за період з 1 січня цього року
до початку місяця, наступного за місяцем, в якому вік такого
автомобіля досяг (досягне) 5 років.

Порядок
звітування
про сплату

фізичні особи – не звітують про сплату; юридичні особи подають декларацію: а) до 20 лютого
звітного року з розбивкою річної суми рівними частками поквартально; б) протягом місяця з дня
виникнення права власності на такий об’єкт щодо об’єктів оподаткування, придбаних протягом
року.

ПКУ щодо збору за першу реєстрацію транспортних засобів передбачалися і певні пільги,
базовий період для сплати, яким був рік, строк сплати – збір сплачувався фізичними та
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юридичними особами за місцем реєстрації транспортних засобів перед проведенням першої
реєстрації в Україні транспортних засобів та згідно Бюджетного кодексу України зараховувався
до місцевого бюджету [5]. Виходячи з зазначеного, слід відмітити, що цей збір сплачувався
одноразово, тобто носив не постійний, а разовий характер.
3. З 28.12.2014 р. у результаті внесення змін до ПКУ Законом України від 28 грудня
2014 року № 71-VIII «Про внесення змін до Податкового кодексу України та деяких законів
України щодо податкової реформи» [6] було скасовано збір за першу реєстрацію транспортних
засобів, а також вперше в податковій системі України та в ПКУ з’явився новий місцевий
податок – транспортний податок. Зазначений закон додав до ПКУ та ввів у дію ст. 267
«Транспортний податок». Діяти цей податок почав з 01.01.2015 р, а Законом України від
24.12.2015 р. «Про внесення змін до Податкового кодексу України та деяких законодавчих
актів України щодо забезпечення збалансованості бюджетних надходжень у 2016 році» [7]
було внесено зміни до ст. 267 ПКУ стосовно об’єкта та порядку сплати транспортного податку.
Проаналізуємо правовий механізм транспортного податку на підставі порівняння його
елементів з 01.01.2015 р. до 01.01.2016 р. і з 01.01.2016 р. відповідно до змін, внесених у ПКУ
(Таблиця 1).
Враховуючи вищезазначене, на теперішній час, транспортний податок України –
обов’язковий безумовний прямий платіж, який сплачується юридичними та фізичними
особами до місцевого бюджету за легкові автомобілі, які належать їм на праві власності та є
об’єктами оподаткування, у порядку та в обсягах, визначених ПКУ [10, с. 49]. Також слід
відмітити, що у результаті, внесених змін до ПКУ з 2016 р. ставка, платник транспортного
податку та порядок звітування про сплату податку не змінилися, а об’єкт, база оподаткування
та порядок обчислення та спати податку змінилися частково.
Отже, на підставі проведеного вище дослідження можемо зробити висновок про те, що:
1) основними негативними рисами трансформації оподаткування транспортних засобів є:
а) зменшення кількості об’єктів оподаткування, так як, на теперішній час, оподаткуванню
підлягають тільки легкові автомобілі; б) зменшення надходжень від цього оподаткування до
відповідного бюджету; в) встановлення фіксованої специфічної ставки податку; г) скасування
цільової спрямованості використання коштів, отриманих від зазначеного оподаткування, на
певну сферу; 2) основними позитивними рисами – є те, що: а) транспортний податок став
місцевим податком; б) законодавець у 2016 р. частково досяг соціальної справедливості у сфері
цього оподаткування. Зважаючи на зазначене, на наш погляд, оподаткування транспортних
засобів потребує подальшого удосконалення та змін для того, щоб результатами еволюції цього
оподаткування було: не погіршення порядку, об’єкта, бази, ставки, адміністрування
оподаткування транспортних засобів, а навпаки, покращення; збільшення надходжень від
транспортного податку до відповідного бюджету.
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Уточнено сутність економічної безпеки підприємства та визначено її складові. Обґрунтовано
пріоритетну значимість фінансової стійкості для підтримки достатнього рівня економічної безпеки
підприємства. Визначено основні напрямки діагностики фінансової стійкості підприємства та запропоновано
оціночні показники по кожному з них.
Ключові слова: економічна безпека фінансова стійкість, діагностика, платоспроможність, фінансова
незалежність, рентабельність, грошові потоки.

Мінливе зовнішнє середовище та складність адаптації до нього суб’єктів
господарювання, нерівномірність розвитку різних підприємств та перехід їх з однієї стадії
життєвого циклу на іншу, загострення конкурентної боротьби та підвищення вимогливості
споживачів безперервно продукують ризики діяльності промислових підприємств та загрози
їх економічній безпеці та її найсуттєвішій складовій - фінансовій стійкості (фінансовій
безпеці).
Слід зазначити, що більшість науковців розмежовують поняття економічна безпека та
фінансова стійкість, відзначаючи тісний взаємозв’язок між ними. В той же час в деяких
дослідженнях просліджується думка щодо ідентичності цих понять. Все це обумовлює
необхідність уточнення їх розуміння та формулювання адекватної трактовки сутності.
На сьогоднішній день у вітчизняній і закордонній науковій літературі [1-10]
сформувалося кілька підходів до розуміння змісту економічної безпеки підприємства, які
узагальнено в табл.1.
На основі систематизації існуючих поглядів на поняття економічної безпеки
підприємства, логічного аналізу її сутності та умов забезпечення сформульовано наступне її
визначення, яке, на наш погляд, конкретно та коректно визначає цю економічну категорію.
Економічна безпека – це такий стан підприємства, при якому рівень ефективності
діяльності та дієвість системи управління забезпечує його фінансову стійкість в теперішній
час та в перспективі, своєчасне подолання можливих загроз та розвиток в майбутньому з
урахуванням поточного стану та очікуваних змін зовнішнього середовища.
Позитивними рисами цього визначення, на відміну від існуючих та розглянутих вище
є: а) врахування внутрішнього стану підприємства; б) орієнтація на подолання загроз
зовнішнього середовища за рахунок ефективної діяльності та використання внутрішніх
конкурентних переваг; в) окреме виділення необхідності дієвої сучасної системи управління,
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тільки при наявності якої можливим є економічна безпека в тривалій перспективі; г) розгляд
економічної безпеки в часі та просторі («фінансова стійкість в теперішній час та в
перспективі», «розвиток в майбутньому»); д) врахування мінливості зовнішнього
середовища, яке має визначальний вплив на рівень економічної безпеки.
Таблиця 1
Основні підходи до тлумачення змісту категорії «економічна безпека підприємства»
Сутність підходу
Автор
Ефективність діяльності підприємства
Стан найбільш ефективного використання корпоративних Олейников Є.А.
ресурсів для подолання загроз і забезпечення стабільного
функціонування підприємства тепер і в майбутньому

Джерело
1

Стан оптимального для підприємства рівня використання його Кірієнко А.В.
економічного потенціалу, за якого діючі та/або можливі збитки
виявляються нижчими за встановлені підприємством межі

2

Стан ефективного використання ресурсів та наявних ринкових Кузенко Т.Б.
можливостей, що дозволяє підприємству уникнути внутрішніх
і зовнішніх загроз і забезпечує йому стійкий розвиток на ринку
відповідно до обраної місії
Конкурентоспроможність підприємства
Наявність конкурентних переваг, зумовлених відповідністю Бєлокуров В.В.
матеріального, фінансового, кадрового, техніко-економічного
потенціалів і організаційної структури підприємства його
стратегічним цілям і завданням
Захист від зовнішніх загроз
Захищеність діяльності підприємства від негативних впливів Ковальов Д.,
зовнішнього середовища, а також здатність швидко усунути Сухорукова Т.
різноманітні загрози чи пристосуватись до існуючих умов,
котрі не позначаються негативно на його діяльності
Захист інтересів підприємства
Стан захищеності життєво важливих економічних інтересів Колосов А.В
підприємства від зовнішніх та внутрішніх джерел небезпеки,
який формується адміністрацією та персоналом шляхом
реалізації системи заходів правового, організаційного та
інженерно-технічного характеру
Міра гармонізації в часі і просторі економічних інтересів Козаченко Г.В. та
підприємства з інтересами пов’язаних з ним суб’єктів ін.
навколишнього середовища, які діють поза межами
підприємства
Стійкий стан підприємства, що забезпечує його розвиток
Стан об’єкта в системі його зв’язків з точки зору його стійкості Дубецька С.П.
та розвитку в умовах внутрішніх та зовнішніх загроз, дій
непередбачуваних та складно прогнозованих факторів
Характеристика
системи,
що
самореалізовується
і Подлужна Н.О.
саморозвивається, стан, при якому економічні параметри
дозволяють зберегти головні її властивості: рівновагу і
стійкість при мінімізації загроз

3

4

5

6

7

8
9

Важливим питанням теорії економічної безпеки є визначення її структури, що
безпосередньо впливає як на методи її діагностики, так і на механізм забезпечення.
Враховуючи думки провідних дослідників [7, 10], на основі їх критичного аналізу та
узагальнення, нами виділені основні елементи системи економічної безпеки сучасного
підприємства, які охарактеризовано в табл. 2.
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Таблиця 2
Характеристика основних складових системи економічної безпеки підприємства

З розглянутих вище десяти підсистем економічної безпеки центральне місце
беззаперечно займає саме підсистема фінансової стійкості. Виняткова важливість цієї
підсистеми обумовлена наступними обставинами:
1) всі без винятку результати діяльності, стан всіх підсистем обов’язково впливають
на фінансово-економічні показники підприємства та визначають рівень його фінансової
стійкості;
2) саме фінансові ризики провокують найбільш тяжкі наслідки (включаючи
банкрутство підприємства);
3) фінансова стійкість в порівнянні з іншими складовими найкраще вимірюється за
допомогою кількісних показників, розрахунок яких, як правило, базується на достовірній
статистичній інформації;
4) саме для фінансових показників існують або можуть бути обґрунтовані
рекомендовані значення (критерії порівняння), які дають можливість ідентифікувати стан
підприємства;
5) фінансова стійкість підприємства суттєво впливає на імідж підприємства, його
відносини з контрагентами, інвестиційну привабливість, кредитоспроможність та можливість
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залучення ресурсів на фінансовому ринку, і тим самим є каталізатором перспективної
фінансової стійкості підприємства та і його економічної безпеки в цілому;
6) перші ознаки проблем на підприємстві проявляються, в першу чергу, в його
неспроможності своєчасно виконувати фінансові зобов’язання, зменшенні чистого
грошового потоку, зростанні дебіторської та кредиторської заборгованості, збільшенні
кредитів та формуванні нераціональної структури капіталу і т.і.
Підсумовуючи все вище сказане можна констатувати, що фінансова стійкість як в
оцінці, так в управлінні економічною безпекою має: виключну важливість; тісний зв’язок с
усіма складовими як прямого, так і зворотного впливу; припускає коректне вимірювання.
Незважаючи на загальну зрозумілість цієї категорії, єдність думок щодо її
трактування відсутня. В літературних джерелах поряд з цією категорію зустрічаються
наступні: «фінансовий стан», «фінансова незалежність», «платоспроможність», «ліквідність»
і т.і. При цьому в деяких випадках вони розглядаються як окремі категорії, а в деяких як
синоніми. Тому важливим є визначення категорії фінансової стійкості та обґрунтування її
складових, що не тільки забезпечить коректне розуміння, а й буде теоретичним підґрунтям
формування методичного інструментарію оцінки.
Під фінансовою стійкістю підприємства ми розуміємо його можливість в повному
обсязі забезпечувати своєчасне виконання фінансових зобов’язань, поточну діяльність,
розвиток та рахунок власних та залучених джерел при збереженні раціональної структури
капіталу та підтримці його фінансової незалежності.
Таким чином основними складовими фінансової стійкості підприємства є наступні:
прибутковість та рентабельність діяльності підприємства в цілому та по
окремих його видах (операційній, інвестиційній, фінансовій);
платоспроможність підприємства;
фінансова незалежність підприємства;
раціональність грошових потоків;
Під прибутковістю підприємства ми розуміємо достатність прибутку для здійснення
діяльності підприємства та його розвитку, задоволення потреб власників та співробітників
підприємства. Рентабельність діяльності підприємства в цілому характеризує ефективність
його роботи і традиційно вимірюється як співвідношення між показниками прибутку та
витрат. В сучасних умовах особлива увага повинна бути приділена ефективності фінансової
діяльності в цілому, як окремого виду діяльності, та ефективності використання фінансових
ресурсів.
Платоспроможність підприємства характеризує можливість виконання ним своїх
фінансових зобов’язань своєчасно та в повному обсязі. Платоспроможність підприємства
напряму залежить від ефективності роботи підприємства та якості структури його активів,
яка характеризуються наявністю ліквідних (абсолютно ліквідних, високоліквідних) активів,
що можуть бути реалізовані в незначні терміни без втрати їх вартості, часткою цих активів в
загальній сумі, а також співвідношенням між окремими видами активів.
Фінансова незалежність підприємства традиційно визначається структурою його
капіталу, та співвідношенням різних по ліквідності активів з різними по термінах погашення
пасивів.
Окремим напрямом оцінки є раціональність грошових потоків, яка визначається
достатністю чистого грошового потоку на підприємстві, а також синхронністю надходження
та витрачання грошових коштів. Цей напрям, з одного боку, визначає рівень
платоспроможності підприємства. З іншого боку, він є залежним від того, як підприємство
виконує свої фінансові зобов’язання.
Визначена таким чином структура системи чітко визначає основні оціночні напрямки
діагностики фінансової стійкості підприємства.
По кожному з зазначених напрямів обґрунтовано склад найбільш інформативних, з
нашої точки зору, показників.
1. До показників прибутковості і рентабельності, які, на нашу думку, доцільно
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використати в процесі діагностики відносяться: рентабельність активів, рентабельність
реалізації, рентабельність операційної діяльності, діловий ризик і операційний важіль [14].
2. Для оцінки платоспроможності підприємства рекомендується використовувати
наступні показники: коефіцієнт покриття, коефіцієнт поточної платоспроможності,
коефіцієнт Бівера, коефіцієнт втрати платоспроможності (табл. 3).
Таблиця 3
Показники оцінки платоспроможності підприємства
Найменування
показника

Розрахункова формула

Коефіцієнт покриття

ОА
КП 
ПЗ

Коефіцієнт поточної
платоспроможності

Коефіцієнт Бівера

КПП 

Кб 

ФОА
ПЗ

ЧП  А
ДЗ  ТЗ

Т
КП к  пр (КП к  КП п )
Коефіцієнт
втрати
Тз
платоспроможності Квп 
КП р

Умовні позначення

Рекомендований
рівень показника

ОА – оборотні активи;
ПЗ – поточні зобов'язання

> 2,0

ФОА - фінансові оборотні
активи

> 1,0

ЧП - чистий прибуток;
А - сума амортизаційних
відрахувань;
ДЗ - довгострокові
зобов'язання;
ТЗ –поточні зобов’язання
КПк,
КПп,
КПр
–
відповідно,
значення
коефіцієнта покриття на
кінець і початок звітного
періоду, а також його
рекомендований рівень;
Тз, Тпр – відповідно,
тривалість
звітного
та
прогнозного періоду

> 0,2

>1

Серед цих показників особливу увагу необхідно приділити коефіцієнту втрати
платоспроможності, який практично не використовується при оцінці фінансового стану
підприємства.
Таблиця 4
Показники фінансової незалежності підприємства
Найменування
показника
Коефіцієнт автономії
Коефіцієнт
забезпеченості
стабільними
джерелами
фінансування
Коефіцієнт
маневреності власного
капіталу
Коефіцієнт
забезпеченості
власними оборотними
коштами

Умовні позначення

Рекомендований
рівень
показника

ВК – власний капітал;
П - підсумок пасиву (активу)
балансу

> 0,5

ВК  ДЗ
П

ДЗ – довгострокові зобов'язання;
П- підсумок пасиву (активу)
балансу

> 0,85

КМ 

ВОА
ВК

ВОА – власні оборотні активи;
ВК – власний капітал

> 0,5

КЗВ 

ВОА
ОА

ВОА – власні оборотні активи;
ОА – оборотні активи

> 0, 5

Розрахункова
формула

КА 

ВК
П

КСФ 

У той же час він, на наш погляд, є дуже інформативним, оскільки, на відміну від
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попередніх індикаторів, які тільки фіксують поточний стан, дозволяє оцінити динаміку і
заздалегідь виявити ознаки погіршення платоспроможності.
Якщо значення цього показника перевищує 1, то на кінець прогнозного періоду
підприємство матиме достатній рівень коефіцієнта покриття і, відповідно, відзначатиметься
достатньою платоспроможністю. Значення менше 1, свідчить про наявність проблем з
платоспроможністю підприємства.
2. В якості індикаторів фінансової незалежності доцільно використовувати: коефіцієнт
автономії; коефіцієнт фінансування за рахунок стабільних джерел; коефіцієнт маневреності
власного капіталу; коефіцієнт забезпеченості власними оборотними коштами (табл. 4).
У цій групі про перші ознаки виникнення проблем свідчать показники, що
характеризують стан власних оборотих коштів (коефіцієнт маневреності власного капіталу і
коефіцієнт забезпеченості власними обіговими коштами). Низьке або негативне значення цих
показників - безумовний сигнал підвищення залежності від зовнішніх джерел фінансування,
що, у свою чергу, обумовлює зниження прибутковості і платоспроможності.
4. До показників, які характеризують грошові потоки, відносяться: коефіцієнт
достатності чистого грошового потоку, коефіцієнт ліквідності грошового потоку. Окрім цих
показників ми вважаємо необхідним використання також показників «ризикованості
грошових потоків» і «грошового важеля» [14 ].
Розуміння сутності фінансової стійкості підприємства та її раціональної структури, а
також методичні рекомендації щодо системи оціночних показників дозволяють:
а)
коректно
діагностувати
платоспроможність,
фінансову
незалежність,
рентабельність діяльності, а також достатність і ефективність грошових потоків, тобто усі
основні фінансові аспекти підприємства;
б) оцінити не лише поточний рівень фінансової стійкості, але і виявити можливі
проблеми по слабких сигналах, що свідчать про несприятливі тенденції, але ще не привели
до різкого погіршення фінансової стійкості;
в) своєчасно розробляти та впроваджувати ініціативи щодо укріплення фінансової
стійкості підприємства та недопущення фінансової кризи.
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УПРАВЛІННЯ ФІНАНСОВОЮ БЕЗПЕКОЮ ПРОМИСЛОВОГО ПІДПРИЄМСТВА
The issues of industrial security of industrial enterprise have been considered in the article. The diagnostic
stages of financial component of economic security of industrial enterprise and ways of improving financial condition
of the enterprise have been identified.
Key words: financial security, industrial enterprise, diagnostics
У статті розглянуті питання управління фінансовою безпекою промислового підприємства. Визначені
етапи діагностики фінансової складової економічної безпеки підприємства та напрями поліпшення
фінансового стану підприємства.
Ключові слова: фінансова безпека, промислове підприємство, діагностика

Умови ринку висувають певні вимоги до системи управління промисловим
підприємством, важливим елементом якої стає своєчасна і точна оцінка змін в господарській
ситуації підприємства з метою підтримки його стійкого фінансового стану. Управлінські
рішення, спрямовані на стабілізацію фінансового стану підприємства, вимагають відповідної
інформаційної бази і повинні спиратися на результати діагностики його фінансового стану.
В умовах України значимість і необхідність урахування цих факторів є ще більш
актуальними через проблеми у сфері законодавства та правоохоронній системі, олігархічномонополістичної і корупційної моделі економічної системи, що створює сприятливі умови
для застосування методів неринкової конкуренції. В цих обставинах для вітчизняних
суб’єктів підприємництва, які мають інвестиційну привабливість або володіють цінними
активами, стає об’єктивною реальністю значна потенційна небезпека, пов’язана з
агресивними діями конкурентів. Це змушує власників і менеджмент створювати окремі
підрозділи, відповідальні за захист фінансово-економічних інтересів підприємства у
зовнішньому середовищі.
Взагалі, концепція безпеки промислового підприємства – це цілісне і системне
розуміння, бачення і представлення шляхів усунення небезпек, які реально загрожують або
можуть загрожувати підприємству зсередини і ззовні, а також способи мінімізації можливих
шкідливих наслідків [1,с.44].
Отже, серед функціональних складових економічної безпеки промислового
підприємства фінансова складова займає особливо місце, у зв’язку з тим, що в умовах ринку
«фінанси» є двигуном будь-якої економічної системи.
Поняття «фінансова безпека» як самостійний об'єкт управління відносно нове,
введене у науковий обіг тільки в останньому десятиріччі. Воно комплексно і достатньо,
детально розглядається сучасними дослідниками на ма крорівні в системі більш загальних
категорій – «національній безпеці» або «економічній безпеці країни» [2, с.236].
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Під фінансовою безпекою розуміється здатність підприємства виконувати поточні і
перспективні фінансові зобов'язання, то і система відповідних показників повинна
відображати цю можливість.
Джерелами фінансової небезпеки для промислового підприємства можуть бути як дії
окремих осіб, установ і суб’єктів господарювання (органів державної влади, міжнародних
органів, підприємств-конкурентів), так і випадковий збіг об’єктивних обставин у
зовнішньому економічному середовищі (стан фінансової кон’юнктури на ринках даного
підприємства, наукові відкриття й технологічні розробки, форс-мажорні обставини тощо).
Об’єктом діагностики у системі управління фінансовою безпекою промислового
підприємства виступають рух, склад і ефективність використання фінансових ресурсів.
Вимірювачами є показники як в статиці (тобто на фіксований момент часу), так і в динаміці.
На першому етапі передбачається діагностика фінансової складової економічної
безпеки підприємства – виявлення потенційних та реальних загроз і небезпек, їх ранжування
за ступенем значимості, величиною можливого збитку; визначення причин небезпек та
загроз, прогнозування можливих наслідків реалізації загроз, розрахунок можливих збитків;
формулювання проблемних ситуацій у сфері фінансової безпеки підприємства.
Другий етап (стратегічний рівень) має на меті формулювання стратегії управління
фінансовою безпекою. Крім того, на даному етапі формулюються конкретні цілі щодо
забезпечення фінансової безпеки підприємства, визначається мета управління фінансовою
безпекою, з урахуванням проблемних ситуацій, а також здійснюється постановка завдань, що
сприятимуть досягненню мети концепції фінансової безпеки та реалізації стратегії
управління фінансовою безпекою підприємства.
На третьому етапі (тактичний рівень) відбувається розробка системи управління
фінансовою безпекою підприємства: здійснюється вибір принципів управління фінансовою
безпекою підприємства, окреслення функцій управління фінансовою безпекою, формування
організаційної структури управління фінансовою безпекою підприємства.
Стійкий фінансовий стан промислового підприємства формується в процесі всієї
виробничо-господарської діяльності. Тому оцінка фінансового стану підприємства
об'єктивно може здійснюватися тільки за допомогою комплексу показників, які детально і
всебічно характеризують господарське становище підприємства. Саме за допомогою
діагностики можна детально оцінити і спрогнозувати фінансовий стан підприємства.
Фінансовий стан слід розглядати як об'єктивну і суб'єктивну категорію. З цієї позиції
чинники, які визначають фінансовий стан підприємства, доцільно класифікувати по
напрямку підвищення фінансових результатів.
При розробці системи діагностики і аналізу фінансового стану в контексті
забезпечення фінансової безпеки підприємства слід враховувати перераховані вище фактори
і дотримуватися наступних вимог:
1. Джерелом вихідної інформації повинна служити фінансова звітність підприємства,
що дасть можливість порівняння результатів оцінки фінансового стану і дозволить визначити
ефективність системи моніторингу.
2. Для підвищення оперативності, адекватності та об'єктивності одержуваних
результатів моніторингу фінансового стану підприємства процедури збору і обробки
інформації повинні бути чіткими, однозначно інтерпретуються і формалізуються, що
передбачає наявність відповідного програмного забезпечення.
3. Результати оцінки для забезпечення їх безпосереднього використання в процесі
оперативного управління без додаткової інтерпретації повинні бути наочними і зрозумілими.
Слід зазначити, що в процесі діагностики може бути виявлено незадовільний
фінансовий стан підприємства. Як оперативних заходів можуть бути зроблені наступні дії [3,
с 45]:
1. Оптимізувати рух фінансових ресурсів підприємства і врегулювати фінансові
відносини, що виникають під час розрахункових відносин між господарюючими суб'єктами з
метою ефективного їх розподілу;
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2. Розробити фінансову стратегію підприємства;
3. Розробити проекти перспективних і поточних фінансових планів, прогнозних
балансів і бюджетних коштів;
4. Розрахувати прогнозні значення реалізації продукції (планів продажів) і планів
капіталовкладень, собівартість продукції тощо;
5. Визначити джерела фінансування господарської діяльності, а також бюджетне
фінансування, довго- та короткострокове кредитування.
Для діагностики фінансової безпеки підприємства ключове значення має вибір
системи показників, що описують стан підприємства. Система показників фінансової
безпеки підприємства повинна охоплювати наступні напрямки:
• здатність до фінансування поточних заходів, пов'язаних з виробничо-господарською
діяльністю, і поточними зобов'язаннями;
• здатність до розвитку, можливість зберегти фінансову незалежність від зовнішніх
сторін;
• здатність забезпечувати ефективність роботи підприємства і інтересів власника.
Важливим напрямком поліпшення фінансового стану підприємства є збільшення
обсягу грошових коштів на розрахунковому рахунку підприємства, яке призведе до
збільшення коефіцієнта абсолютної ліквідності і дозволить підприємству брати довго і
короткострокові кредити для фінансування поточної діяльності, оскільки кредити видаються
лише платоспроможним підприємствам, у яких коефіцієнт абсолютної ліквідності відповідає
нормі. Збільшення грошових коштів можна також забезпечити за рахунок реалізації зайвих
виробничих і невиробничих фондів шляхом здачі їх в оренду.
Наступним напрямком поліпшення фінансового стану промислового підприємства
може стати пошук нових ринків збуту і умов продажів, які забезпечать можливість
стабілізувати і покращити фінансовий стан підприємства. Фінансовий стан підприємства не
може бути стійким, якщо воно не отримує прибуток в розмірах, які забезпечують необхідний
приріст фінансових ресурсів, спрямованих на зміцнення матеріально-технічної бази
підприємства та його соціальної сфери.
Таким чином, фінансовий стан промислового підприємства є результатом взаємодії
безлічі елементів системи фінансових відносин підприємства, визначається сукупністю
виробничо-господарських факторів і характеризується системою показників, що
відображають наявність, розміщення і використання фінансових ресурсів, а система
моніторингу зовнішнього і внутрішнього середовища підприємства формує умови для
підтримки його стійкого фінансового стану і дозволяє:
1.Розробляти підготовчі плани до виникнення проблемних ситуацій і здійснювати
превентивні заходи;
2. Прискорити реалізацію практичних заходів при виникненні кризової ситуації і
прийняття ризикованих і нестандартних рішень;
3. Забезпечити координацію дій всіх учасників і контроль за виконанням заходів і їх
результатами.
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Качественные изменения модели развития российской экономики связаны с
внешними и внутренними факторами. Эти изменения предусматривают применение таких
инструментов развития, которые позволили бы в условиях нестабильности сохранить
экономический потенциал, выйти на траекторию экономического роста [1]. Базовыми
векторами развития признаны промышленное производство и развитие отечественного
бизнеса, предпринимательства, приоритетными отраслями – сельское хозяйство и
высокотехнологичная промышленность.
Резко обозначившиеся в последние годы недостатки модели глобализации мировой
экономики с разделением на пострановое производство, предполагавшимся, но не
состоявшимся для России в условиях санкций свободным перемещением товаров, услуг,
финансов и невыполнении международных договоров, соглашений обернулись для
российских монопродуктовых регионов и городов острыми социально-экономическими
проблемами. Кризис данной модели глобальной мировой экономики продемонстрировал
необходимость ее принципиального усовершенствования, а в краткосрочном периоде привел
к проблемам внутренних рынков и внешних экономических связей.
Для российской экономики наиболее острыми в данном контексте стали вопросы
развития монопрофильных, монопродуктовых регионов. Комплексная модернизация
производств градообразующих предприятий целого ряда российских моногородов сменилась
приостановкой, сокращением деятельности или закрытием этих предприятий. Задача
сохранения и развития монопродуктовых регионов через диверсификацию экономики
должна решаться комплексно, исходя из безопасности развития всего территориального
комплекса [2]. При государственной поддержке, акцент сделан на инвестиционной
активности, но с учетом особого фактора – «инновационный бизнес, инновационное
предпринимательство».
Действительно, перспективы отечественной экономики связаны с инновациями в
промышленности и расширением высокотехнологичных производств [3]. Особенно это
касается такой важнейшей социальной сферы, как здравоохранение: высокотехнологичная
медицинская помощь является наиболее эффективной для полного выздоровления
пациентов, их возвращения к труду, решает вопросы роста ВВП и резкого сокращения
социальных расходов бюджета. Производства
по выпуску продукции для
высокотехнологичной медицины повысят доступность высокотехнологичной медицинской
помощи, что приведет к росту медицинской, социальной и экономической эффективности
164

здравоохранения в целом [4].
Такой же актуальной для большой доли населения страны является сфера жилищнокоммунального обслуживания (данная отрасль признана наиболее проблемной в российской
экономике). Именно проблемы жилищно-коммунального хозяйства можно рассматривать
как угрозы социально-экономической безопасности, и особенно это касается
монопродуктовых регионов. Низкое качество жилья, используемый для проживания ветхий и
старый фонд, некачественный ремонт, рост тарифов на коммунальные и жилищные услуги,
низкий уровень качества обслуживания и управления со стороны управляющих компаний –
открытый, неполный перечень компонент указанных угроз. Необходимо снижение
стоимости жилищно-коммунальных услуг, повышение их качества, рост объемов
вкладываемых инвестиций. Основу достижения качества услуг жилищно-коммунального
хозяйства, на наш взгляд, должны составить инновации отрасли.
Таким образом, отрицательными последствиями текущей нестабильности
глобализации для российской экономики стали проблемы развития монопродуктовых
регионов. Эти проблемы проявляются через такие социально-экономические показатели, как
занятость, безработица, доходы населения, заработная плата, миграция, рождаемость,
смертность и другие. В данном контексте следует обозначить конкретные шаги по
преодолению негативных тенденций социально-экономического развития рассматриваемых
территорий.
Представим некоторые рекомендации, позволяющие в условиях нестабильности
модели глобализации мировой экономики решать вопросы социально-экономического
развития российских монопродуктовых регионов.
По своей сути данные рекомендации – это структурные блоки проектов
инновационного развития, с учетом стимулирования территорий к использованию
собственных ресурсов за счет эффективного использования преимуществ производств
продукции с высокой добавленной стоимостью и высокой социально-экономической
значимостью и с целью повышения инвестиционной привлекательности региона для
инновационного
бизнеса.
Сформулированная
идея
инновационного
развития
монопродуктовых регионов раскрыта на примере инновационных производств, потребность
в продукции которых испытывает практически вся промышленность, а также социальнозначимые отрасли народного хозяйства. В частности, предлагается создавать инновационные
предприятия строительной отрасли для развития инженерной инфраструктуры, жилищнокоммунального хозяйства, градостроительства, культурно-исторического ландшафта и
комфортной среды проживания монопродуктовых регионов.
Рассмотрим создание инновационных предприятий продукции, применяемой в
медицине, здравоохранении: изготовление современных дентальных рентгеновских
аппаратов для прицельной съемки. Сейчас потребности лечебных учреждений в дентальных
аппаратах покрываются за счет зарубежных поставок. При этом одним из показателей
уровня социально-экономического развития государства по европейским стандартам
является количество плановых рентгенологических процедур, проводимых в течение одного
года в расчете на сто тысяч человек населения. Процедуры данного направления – целый ряд
исследований сердечно-сосудистой системы и сосудов головного мозга. Причина отставания
России в проведении этих важных процедур – отсутствие отечественного производства
«тяжелой» рентгенодиагностической техники [5]. Производство такого оборудования можно
разместить в монопродуктовых регионах.
Рассмотрим далее три возможных направления инновационных предприятий
продукции, применяемой в дорожном и жилищном строительстве, жилищно-коммунальном
хозяйстве.
Первое – применение геосинтетических материалов для развития транспортной
инфраструктуры. Действительно, на современном этапе технологического развития
перспективными являются геосинтетические материалы. Они позволяют проводить
строительство в особо сложных условиях на слабых основаниях, снижать затраты на
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строительство, делая его технологичнее. Основные преимущества данных технологий
состоят в том, что они снижают себестоимость объектов строительства за счет «местного»
производства; являются современными технологиями с широкой областью применения;
служат созданию новых рабочих мест и привлечению высококвалифицированных
работников и инвестиций.
Второе – изготовление металлических гофрированных конструкций для строительных
сфер, как альтернатива железобетонным сооружениям. Их отличительная особенность длительные сроки эксплуатации. Они находят следующие применения: городские и
промышленные коммуникационные сети; строительство шахт и технологических туннелей,
мостов, проходов для животных, подземных пешеходных переходов.
Третье – применение перспективных технологий при развитии городской и
промышленной застройки, жилищно-коммунального хозяйства. Такими технологиями на
современном этапе являются: бетоны с высокими гидроизолирующими свойствами и
морозостойкостью; конструктивные высокотехнологичные ремонтные материалы;
инъекционные составы: полиуретаны, эпоксиды, минеральные суспензии; комплексные
системы по ремонту. Области применения: восстановление гражданских и промышленных
зданий; повышение несущей способности старых строительных конструкций; гидроизоляция
фундаментов (подвалов); новое строительство [5].
При размещении инновационных производств для применения в различных отраслях,
но расположенных в контуре одного монопродуктового региона, можно рассмотреть
возможность создания инновационного кластера. В данном случае, конструкция будет
представлять комплексный многоядерный многовекторный кластер [6].
Запуск кластера с ядрами инновационных предприятий по производству
инновационного оборудования для здравоохранения, жилищно-коммунального ходяйства,
строительства и т.д. приведет к созданию инфраструктурной основы опережающего
экономического развития монопродуктовых регионов, что будет способствовать их выходу
на траекторию экономического роста и новому качеству взаимодействия с партнерами в
рамках глобальной экономики.
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Реверсивная логистика – сравнительно новое направление традиционной логистики,
которое связано с управлением потоками товаров и ресурсов, которые движутся от
потребителя к производителю (обратный поток), тогда как обычная логистика обычно
предполагает движение материальных потоков и сопутствующей им информации от точки
происхождения до точки потребления (прямой поток) с целью удовлетворения
потребительского спроса. Согласно определению, которое дано Исполнительным Советом
по обратной логистике (http://www.rlec.org), к реверсивной логистике относят процессы
планирования, управления и контроля сырьем, отдельными частями или запасами готовой
продукции и связанной с ними информации от пункта потребления к пункту их
происхождения с целью их повторного использования, переработки или уничтожения.
Англо-язычный термин «reverse logistics» в русскоязычной научной литературе переводится
как «обратная логистика», «возвратная логистика», «реверсивная логистика».Иногда
употребляется родственный термин «логистика возвратных потоков». Отсутствие единой
терминологии в современных исследованиях, посвященных обратной логистике приводит к
необходимости классификации родственных понятий и разграничения их толкования у
разных авторов (табл. 1).
Целью данной работы является раскрытие концепции обратной логистики и
обоснование ее применения при моделировании деятельности предприятия по производству
бесшовных труб. Сущность упомянутой концепции раскрывается через управление прямыми
и обратными материальными потоками. В процессе функционирования производственных
предприятий существует основной (прямой) материальный поток, связанный с выпуском
«целевой продукции».

Таблица 1
Определения обратной логистики
Термин
Реверсивная
логистика

Реверсивная
логистика

Реверсивная
логистика

Обратная
логистика

Управление
потоками
возврата

Логистика
рециклинга

Реверсивная
логистика
Логистика
обратных
потоков
Зеленая
логистика

Литературный
источник
Процесс планирования, реализации и контроля потоков The European Working
сырья и готовой продукции, от места производства, Group on Reverse
сбыта до места надлежащей утилизации
Logistics, 2002 [1]
Процесс планирования, реализации и контроля
логистических товаропотоков из сферы обращения и
потребления в результате обратного распределения
Зуева О.Н., 2007 г. [2]
готового
товара,
небезопасных,
поврежденных,
просроченных и использованных товаров и тары и
связанной с ними информации с целью возобновления
ценности или правильной их утилизации
Широкое определение, охватывающее логистический
менеджмент и деятельность по снижению и устранению
опасных и безопасных затрат товаров и тары. Она
Джонсон Д.,
означает обратное распределение, то есть движение
Вуд Д.Ф., 2004 г. [3]
товаров
и
информации
в
направлении,
противоположному тому, в которому ведется
нормальная логистическая деятельность.
Явление
противоположное
прямой
логистике,
представляет собой процесс планирования, реализации
и контроля эффективных по затратам потоков сырья,
Лайсонс К.,
запасов
незавершеного
производства,
готовой
Джиллингем М,
продукции и связанной с ними информации, которые
2005 г.[4]
перемещаются от точки потребления до точки их
возникновения з целью восстановления ценности или
их утилизации
Организация сети движения потоков возврата
бракованного
товара
торговой
компании,
в
логистической системе которой систематически Терентьев П.А., 2005 г.
[5]
выявляется бракованный товар, с целью возвращения
его потребительской ценности с наименьшими
затратами
Управление процессами движения потоков вторичных
материальных ресурсов, а также связанных с ними
Воронина Р.М., 2008 г.
информации и финансовых средств, от места создания
[6]
до производственого потребления с целью достижения
максимального экономического эффекта
Непрерывный процесс логистики, с помощью которой
поставляется продукция, которая перемещается от
Джонсон П., 1998 г.. [7]
потребителя к производителю с целью повторного
использования, утилизации
Процесс, благодаря которому компании могут
Рада логістичного
повысить эффективность защиты окружающей среды за
менеджменту (CLM)
счет повторного использования материалов, а также
CША, 1998р. [8]
уменьшения количества материальных ресурсов
Новое научное направление, которое предусматривает
внедрение прогрессивных технологий логистики и Янбо Л.,
современного оборудования с целью минимизации Сонгхьян Л.,
загрязнений
и
повышения
эффективности 2008 р. [9]
использования логистических ресурсов
Определение

В параллель к основному происходит и циркуляция обратного материального потока,
объектами которого могут быть вторсырье отходы, использованные, продукты, замененные
механизмы, упаковки и т.д. Определим понятия прямых и обратных материальных потоков.
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Прямой материальный поток – движение материалов и товаров, начинающееся
транспортировкой от поставщиков сырья, материалов, полуфабрикатов и заканчивающееся
послепродажным обслуживанием потребителей товаров.
В состав прямого материального потока входят сырье, материалы, комплектующие,
оборудование, полуфабрикаты, другие товары и продукты переработки, которые определяют
как незавершенное производство; готовые товары, которые чаще всего являются товарами,
пришедшими в схему товарообмена; товары конечного потребления.
Обратный материальный поток – движение возвращенных, испорченных,
просроченных и использованных товаров, отходов производства и потребления, которое
начинается либо от потребителей для товаров, не удовлетворяющих их требованиям, либо от
производственных отходов и заканчивается прохождением стадий, зависящих от возвратного
товара с целью уменьшения отходов производства, уменьшения затрат от возвратов товаров.
В состав обратного материального потока входят: возвращенные, испорченные,
просроченные и использованные изделия, бракованная продукция, вторичное сырье,
производственные отходы, тара и упаковка и т. д. [4]. В [10] представлена классификация
существующих в современной логистике возвратных потоков, согласно которой обратные
потоки могут возникать на различных стадиях производственного, распределительного и
предпродажного цикла. На рис. 1 представлена улучшенная классификация обратных
материальных потоков [2, 11].

Рис. 1. Улучшенная классификация обратных материальных потоков [11]
В условиях функционирования современных предприятий обратным потокам
приходится уделять все большее внимание в связи с увеличением объема реализации
товаром, расходования сырья и материалов, возросшими информированностью потребителей
и благосостоянием населения, жесткими требованиями к защите окружающей среды.
Проблемы управления обратными потоками с последующей их оптимизацией рассмотрены в
работах таких отечественных и зарубежных ученых, как Д.Джонсон, Д.Ф.Вуд, Д.Л.Вордлоу,
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К.Лайсонс, Е.В. Крикавский, Н.В. Пахомова, О.М. Тридед, К.М. Таньков, М.В. Румянцев,
Р.М. Яценко, М.А. Окландер, И.Г. Смирнов, Н.В. Павлиха, Ю.В. Сирко, А.М. Гаджинский,
О.Н. Зуева, Е.Г.Николаева, Н.В.Мельникова. При этом сферы деятельности предприятий, на
которых исследуются производственные процессы с обратной логистикой, достаточно
разнообразны. Так, например. в работах Ю.В.Сирко [12] уделяется внимание оптимизации
функционирования машиностроительных предприятий с учетом обратных потоков, в состав
которых входят брак и обратные отходы. В работах Е.Г.Николаевой и Н.В.Мельниковой [13]
рассмотрены Харьковский плиточный завод и предприятие по производству дорожных
строительных смесей. В первом случае в обратный поток входил брак и бой плитки, во
втором – рециклированный асфальт, который вводился в состав регенерированных
строительных смесей.
В настоящей работе рассматривается предприятие по производству бесшовных труб.
Обратный поток представляет собой бракованные заготовки труб, которые не прошли
контроль качества, при этом они не исключаются из производства, а перенаправляются в цех
холодного производства, где из соответствующих заготовок могут быть изготовлены трубы
другого диаметра. При этом трубы могут вначале направляться на промежуточный склад или
сразу доставляться в цех для переработки.
Анализ публикаций показал, что эффективное управление
обратными
материальными потоками возможно лишь при условии создания инфраструктуры в виде
логистической системы. Данная логистическая система должна состоять из самого
промышленного предприятия, поставщиков сырья, потребителей готовой продукции,
системы транспортного и складского хозяйства, а также включает в свой состав прямые и
обратные материальные потоки и связанные с ними информационные и финансовые потоки
[13]. Проект логистической системы предприятия по изготовлению бесшовных труб в целом
согласуется с предложенной структурной схемой и может выглядеть так, как представлено
на рис. 2.

Рис. 2. Логистическая система с обратными материальными потоками
(пунктир):  - материальные потоки; сплошные линии со стрелками – финансовые и
информационные потоки.
Возможные траектории движения прямых и обратных материальных потоков,
представленные на рис. 2, могут служить основой для разработки моделей управления
прямыми и обратными материальными потоками, которые в свою очередь дает возможность
разработать концептуальную схему интеграции и реализации построенных моделей.
Выводы. Одним из инновационных направлений в современной логистике является
реверсивная логистика или логистика обратных потоков. В работе проанализированы
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основные понятия данного научного направления и дана классификация обратных
материальных потоков промышленного предприятия. Показаны траектории прямых и
обратных потоков в логистической системе промышленного предприятия по производству
трубной продукции.
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GLOBALIZATION FORCES AND COMPANY PERFORMANCE
In this article the impact of globalization on company performance is explored. Two aims are stated for our
research: first, to classify and define the effects of globalization, and second to operationalize these effects and to
conduct an empirical test on the relationship between each of the globalization effects and the performance of exporting
companies. Structured questionnaire was personally administrated to collect the data from marketing and sales
managers of companies from six economic sectors in Slovakia. Bivariate regression analysis was applied to study the
size and direction of the global market opportunities and global market threats on overall business performance. We
found that globalization can affect company performance both positively and negatively: while company performance
is enhanced by increased market opportunities evoked by globalization, it is hampered by growing competitive threats.
Therefore, managers must be aware of such double-edged effects, and try to capitalize on opportunities, while
converting threats into opportunities. Appropriate strategies, such as networking relationships with other companies or
plural management strategies must be carefully designed and implemented in order to minimize the threats from
increased competition.
Key words: globalization, global market opportunities, global market threats, business performance.

Introduction
The aim of our paper is to investigate the effects of globalization on companies with
a special focus on how it affects performance. Globalization in our research is defined as the
process of increasing social and cultural inter-connectedness, economic, financial and market
integration 3 that is accelerated by advances in communication and trade liberalization 1. The
particular focus of this paper is to investigate the effects of globalization on the business
performance of exporting firms in Slovakia.
Globalization is an important issue, that cannot be ignored, because every country –
regardless of size and level of economic development – is affected by globalization. Globalization
enables companies to find customers around the world and thus benefit from the economies of
scales and scope.
The effects of globalization are throughout this paper classified into two distinct and broad
categories: global market opportunities and global market threats. These two effects are frequently
cited in the literature as the most apparent and immediate effects of globalization 9. Global market
opportunities refer to the increase in market potential, trade potential, investment potential and
resource accessibility 11. Global market threats refer to the increase in the number of competitors,
level of competition and market uncertainty 15.
On the one hand, it is argued that global market opportunities enable companies to access
worldwide resources 11 and expand to many new markets, thus resulting in a better company
performance 9. On the other hand, global market threats can be dangerous to company
performance due to an increasing number of competitors and an increase in intensity of competition
connected with higher market uncertainty 4, 11.
The paper aims at analysing both abovementioned effects of global market opportunities and
threats on a company´s overall performance. With our research we intend to come to a conclusion
how these two aspects of globalization effects relate to company performance. Investigating the size
and direction of the relationships between these two globalization effects and company performance
will contribute to a better understanding about the nature of the effects and could help companies to
develop strategies supporting their competitive position in a global market.
Globalization forces
The process of globalization brings increasing economic, financial, social, cultural, political,
market and environmental interdependence among countries. Business is also affected by this
process of change towards more interdependence. Reengineering, building alliances or
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implementation of cooperative strategies as the forms of organizational innovations have been
marked as responses to globalization.
Globalization in our paper is defined as the process of increasing economic, financial and
market integrations 3 and social and cultural inter-connectedness 1. In spite of the fact that
much theoretical literature was published on globalization, only limited empirical studies exist that
investigate globalization effects. Therefore, our ambition is to investigate the effects of
globalization on company performance.
Although globalization enhances company´s market opportunities, it also increases the scope
and level of competition faced by these companies. Convergence of national economic policies and
liberalization of trade associated with globalization makes it easy for companies around the globe to
enter into different geographic markets, and thus, intensify the competitive atmosphere 7.
Companies operating at different levels – global, international, regional and domestic – are now
competing against one another. Globalization has brought a new competitive nature, marked as
„hyper-competition” producing enormous threats to companies in any economic sector since it
makes a company´s relative competitive advantage very time-sensitive 7. Operating in the global
market increases the level of uncertainty faced by companies.
According to several literature sources 3, 7, 12, factors that drive increasing
globalization, can be grouped under four broad categories 1) macro-economic factors, 2) political
factors, 3) technological factors, and 4) organizational factors. Macro-economic factors are
represented by expansion of technology transfer among countries and rapid increase in population
in emerging economies 7. Technological factors include development in communication and
transportation technologies and contribute to tremendous growth in international business
transactions 10. Political factors refer to deregulation and trade liberalization of many countries in
favour of free flows of trade and investments 3. Organizational factors represented by new
organization forms of enterprises responding to global environment are another important part of
this process. All these factors have caused changes in the global marketplace. Such changes can be
considered as effects of globalization, which certainly have impact on company outcomes.
Since 1980s dramatic changes in the international and global marketplace came true. With
the trend towards more interdependence among countries, several changes in the business
environment have emerged. There has been an emergence of global markets for goods, service,
labour and capital. Convergence in consumers´ demands around the world has been apparent 8.
Rapid liberalization in trade and investment supported by stimuli from transportation and
communication technologies has resulted in larger volumes of international business transactions
2. All these trends have brought two crucial effects of globalization: global market opportunities
and global market threats. It is to consider that globalization not only presents more opportunities to
firms, but causes also higher levels of threats.
Our paper focuses on investigating the macro-environment, which is the highest level of
environmental framework among all the levels of environmental concept (which are: macroenvironment, aggregation environment, task environment and
sub-environment). Market
opportunities and threats are elements of the macro-environment, which affect company outputs,
i.e., company performance. Hence, we anticipate that there is a direct relationship between these
two dimensions of globalization effects and company performance.
Global market opportunities can be defined as increase in market potential, trade potential
and investment potential and increase in resource accessibility resulting from globalization 9, 11.
Removal of trade and investment barriers, privatization, and deregulation of trade and investment
policies with advances in information technology, have provided tremendous opportunities to
companies seeking international markets. Such changes in the business environment enable
companies to not only access new markets but also lower costs by transferring their operations and
exploiting cheap resources around the world 5. Companies can relocate their production in various
locations to lower their costs. Market transactions have become also more efficient as a results of
globalization of technology. These new market opportunities have evoked rapid growth in various
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economic sectors in many regions of the world. A large volume of cross-border flows of
investment, trade, and technology is a clear evidence of opportunities driven by globalization 16.
As explained in previous paragraphs, globalization increases trade and investment potential,
market potential and intensifies resource accessibility of companies. There is an easy way for
companies to relocate their production to different locations to gain benefits from location
advantage, since less trade and investment barriers exist in today´s global market. Companies are
able to reach and serve many new untapped markets in the world. Free movement of people and
finance also facilitate business transactions. Moreover, progress in information systems and
communication technology also lower costs and improve efficiency.
Global market threats are represented by two elements: global competitive threats and global
market uncertainty. Global competitive threats are defined as the severe competition in global
markets resulting from increasing number of competitors in the global market 11. Global market
uncertainty, as another threat of globalization, refers to the increasing complexity and uncertainty of
demand (sales) in the market. Since a growing number of companies now participate in the global
market, forecasting demand and competitors´ responses, planning and making decisions has become
increasingly difficult. Moreover, globalization enables consumers to gather information faster,
easier and at lower costs. Technology is changing with a rapid speed and information about new
products is easily accessible. Consumers can easy learn about alternative products and switch to
competition. Given a growing number of competitors, resources are becoming increasingly scarce.
Such intensified competition coupled with demand uncertainty and buyers´ unpredictability are
dangerous to company performance and make demand and sales less predictable 4.
These two types of threats (competition threats and market uncertainty) form the core of the
complex construct called global market threats.
Goals and Methods
The purpose of this paper is twofold. We aim to classify and define the effects of
globalization based on macro-environment forces. Next, we operationalize these effects and
perform an empirical test on the relationship between each of the globalization effects and the
performance of exporting companies. Hence, the research aims to answer two research questions:
1) Does globalization affect company performance? and 2) Is the relationship between global
market opportunities and performance stronger than the relationship between global market threats
and performance? To answer these research questions, the paper applies data collected from
Slovakian exporting companies. The paper indicates the extent to which companies are affected by
globalization.
Companies from six industries were selected as the base for the research (chemical industry,
automotive industry, construction, machinery, electronics, food processing). A total of 154
companies are included in the sampling frame. The main research instrument was a questionnaire.
The targeted key information respondents included the top and middle-level managers (mostly
marketing and sales managers).
Based on the nature of globalization effects, measurement statements were generated. All
effects were rated on a five-point Likert scale (1=strongly disagree, 5 = strongly agree).
Linked to three key measurement constructs in our research, respondents were asked to
express their agreement with following three statements:
GMO: Globalization has increased the opportunities to expand our company´s products and
markets.
GMT: Globalization has increased the scope and level of competition faced by our
company.
BP: Top management was very satisfied with the overall performance of the business in last
three years.
Company performance was measured by use of international sales growth, that reflects the
level of a managers´ satisfaction. It was rated on a five-point scale (1=strongly disagree and
5=strongly agree). We used subjective performance measures for two reasons. First, past studies
indicate that both perceptual and objective measures of performance yield consistent results 6.
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Second, the financial data indicating the sales growth from international operations was difficult to
obtain.
As discussed earlier, two globalization effects were assessed and rated by companies.
Within the construct global market opportunities chances to increase in market potential, trade and
investment potential and resource accessibility can be assessed 13. Taking into account that all
these opportunities are likely to enhance the company performance, the first hypothesis can be
proposed:
H1: Global market opportunities have a positive influence on company performance.
On the other hand, within the construct global market threats the impact of competition 14
and global market uncertainty 11 was considered Given a growing number of competitors,
demand uncertainty and buyers´ unpredictability, we suppose a negative relationship between
global competitive threats and company performance and anticipate that company performance is
negatively affected by global market threats.
H2: Global competitive threats have a negative influence on company performance.
Bivariate regression procedures were used to test the hypotheses.
Results and Discussion
Table 1 displays descriptive statistics, namely mean, standard deviation and reliability
coefficients of global market opportunities (GMO), global market threats (GMT) and business
performance (BP).
Table 1
Descriptive Statistics
Variable
Mean
Std. deviation
Reliability coefficient ()
BP
3,65
0,68
0,71
GMO
3,88
0,40
0,79
GMT
4,02
0,32
0,85
Source: own calculation
The results (Table 2) indicate that about 15 % variance in business performance was
explained by the global market opportunities across diverse companies. (adjusted R2 = 0,15).
Table 2
Model summary (dependent variable: business performance; independent variable: global
market opportunities)
2
R
R
Adjusted Std.
Change statistics
Durbin
2
error
R2
Df1
Df2
R
F
Sig. F Watson
0,39
0,15
0,15
0,46
0,15
25,87
1
152
0,000
1,81
Source: own calculation
The results of ANOVA (Table 3) confirm that the regression model (F 1, 152 = 25,87, p 
0,001) is suitable to explaining variability in business performance.
Table 3
ANOVA results (dependent variable: business performance, independent variable: global
market opportunities)
Model
Sum of squares
df
Mean square
F
Regression
8,02
1
8,02
25,87
Residual
53,14
152
0,34
Total
61,16
153
Source: own calculation
Standardized regression estimate (Table 4) shows significant positive impact ( = 0,39, t =
5,89, p  0,001) of global market opportunities on business performance, which is consistent with
the first hypothesis.
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Table 4
Regression coefficients (independent variable: global market opportunities, dependent
variable: business performance)
Standardized
Unstandardized coefficients
coefficients
Model
t
Sig.
B
Std. error
Beta
Constant
1,44
0,46
0,39
4,14
0,000
GMO
0,59
0,14
5,89
0,000
Source: own calculation
Table 5 indicates that global market threats explain about 24 % variance in business
performance (adjusted R2 = 0,24).
Table 5
Model summery (independent variable: global market threats, dependent variable: business
performance)
2
Std.
R
R
Adjusted
Change statistics
Durbin
2
error
R2
Watson
Df1
Df2
R
F
Sig. F
0,49
0,24
0,24
0,50
0,24
49,56
1
152
0,000
1,81
Source: own calculation
The results of ANOVA (Table 6) confirm the suitability of the regression model (F 1, 152
= 49,56, p  0,001) to explaining variability in business performance.
Table 6
ANOVA results (independent variable: global market threats, dependent variable: business
performance)
Model
Sum of squares
df
Mean square
F
13,11
1
13,11
49,56
Regression
49,90
152
0,29
Residual
63,01
153
Total
Source: own calculation
Regression estimate (Table 7) indicates significant negative influence ( = 0,43, t = -5,76, p
 0,001) of global market threats on business performance, which is in line with the second
hypothesis.
Table 7
Regression coefficients (independent variable: global market threats, dependent variable:
business performance)
Standardized
Unstandardized coefficients
Model
coefficients
t
Sig.
B
Std. error
Beta
1,13
0,44
3,91
0,000
Constant
0,52
0,08
0,43
-5,76
0,000
GMT
Source: own calculation
To test the anticipated relationship between globalization effects and company performance,
the estimates of the path coefficients were used. The path coefficient in Table 4 indicates that
company performance is positively and significantly influenced by global market opportunities (t =
5,89, p 0,001). As anticipated, global competitive threats and market uncertainty negatively affect
the company performance. The path coefficient between the global competitive threats and
company performance is negative and significant (t = -5,76, p 0,001). Hence, the hypotheses are
supported, and both explored global effects exhibit nearly equal (though opposite) effect on
company performance.
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Table 8
Hypothesis testing results
Hypothesis
H1: GMO  BP
H2: GMT  BP

Result
Positive (Supported)
Negative (Supported)

Source: own calculation
Conclusion
In our paper we focused on exploration whether or not global market opportunities and
global market threats have influence on business performance. It can be concluded from the
research findings that both opportunities and threats exhibit significant though reverse impact on
business outcomes.
As regards limitations of the research, we investigated companies from six different
industries, so caution is necessary in causality conclusions. Also, longitudinal studies could help to
deliver more detailed results, comparing data for longer period and better explaining the causal
relationships between variables. It has to be stressed, that intense global competition is harmful for
companies mostly in the short term, however in the long term it can encourage companies to the
improvements, which lead to better performance. More detailed measure statements instead of our
broad complex statements of market opportunities and market threats could improve the
quantitative reliability of the globalization measures. Further research is needed to examine the
strategies / instruments / methods mediating the effects of globalization on company performance.
This paper is an output of the science project VEGA 1/0224/15 Consumer behaviour and individual
consumption in the periods of unemployment and relative deprivation of unemployed population:
implications for decision taking bodies and business.
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МЕТОДОЛОГІЧНІ АСПЕКТИ КОДИФІКАЦІЇ СУДОВОГО ПРАВА
The author examines the methodological aspects of judiciary law codification. Modern doctrinal approaches
to the isolation of the field trial right indicate the importance of the process of codifying the relevant rules. It is proved
that the main disadvantage of the known projects codification of judicial law of Ukraine was no single methodological
benchmark.
Keywords: judiciary law, branch of law, law branch singling, methodology, codification.
Автор досліджує проблемні методологічні аспекти кодифікації судового права. Сучасні доктринальні
підходи до виокремлення галузі судового права свідчать про важливу роль процесу кодифікації відповідних
норм. Доведено, що основним недоліком відомих проектів кодифікації судового права України стала
відсутність єдиного методологічного орієнтиру.
Ключові слова: cудове право, галузь права, виокремлення галузі права, методологія, кодифікація

Серед основних ознак, котрі дають підстави виокремити галузь права, є такі: а) її
структурні особливості; б) специфічний предмет правового регулювання; в) юридичну
своєрідність галузі (особливий юридичний режим). Аналізуючи першу ознаку, Л. М.
Москвич зазначає, що структурні особливості галузі права характеризуються власною
системою законодавства, самостійними кодексами 1, С. 20.
На нинішній час низка країн мають власні судові кодекси. Так, відомими є судові
кодекси Бельгії (Codejudiciaire), прийнятий у 1967 р, що містить більш як 1670 статей та
охоплює усі аспекти функціонування судової влади 2, судовий кодекс Республіки Вірменія
3, Органічний судовий кодекс Чилі (Código Orgánicode Tribunales) 4, Шведський кодекс
судової процедури (Swedish Code of Judicial Procedure) 5.
Як зазначає Л. М. Москвич, в Україні також були спроби ініціації єдиного
кодифікованого акта, який би регулював всі правовідносини, що виникають у процесі
реалізації судовою владою своїх функцій, але досі таку ініціативу законодавець не підтримав
1, С. 20. Найвідомішою такою спробою була розробка проекту Великого судового кодексу
України.
У пояснювальній записці до проекту Великого судового кодексу України
перечислюється низка проблемних питань, що зумовлюють актуальність кодифікування
норм щодо судоустрою, серед яких значна кількість нерозглянутих справ, проблеми з
реформуванням системи судів; невідповідність окремих правових положень статті 6
Конвенції про захист прав і основних свобод людини; позиціонування судів як «органів
кримінального переслідування» тощо.
М. І. Хандурін підкреслює: «Проект Великого судового кодексу України визначає
організацію судової влади в Україні, цивільне, господарське, адміністративне і кримінальне
судочинство в Україні з метою забезпечення прав і свобод людини і громадянина на засадах
верховенства права, закріплених у Конституції України та у Конвенції про захист прав і
основних свобод людини» 6, С. 2. Пояснювальна записка до Кодексу датована 17 вересня
2003 року.
Великий судовий кодекс України складається з трьох книг:
Книга 1. Організація судової влади в Україні (Кодекс судової влади України),
Книга 2. Цивільне, господарське і адміністративне судочинство в Україні (Цивільний,
господарський і адміністративний процесуальний кодекс України),
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Книга 3. Кримінальне судочинство в Україні (Кримінально-процесуальний кодекс
України).
Слід відзначити, що при роботі над проектом використані напрацювання народних
депутатів України Гавриша С.Б., Жванії Д.В., Задорожнього О.В., Кармазіна Ю.А.,
Катеринчука М.Д., Коновалюка В.І., Мойсика В.Р., Мусіяки В.Л., Онищука М.В.,
Онопенка В.В., Пустовойтенка В.П., Сіренка В.Ф., Толстоухова А.В., Турчинова О. В.,
Черновецького Л.М., Шарова І.Ф та провідних вчених-юристів України Тація В.Я.,
Шемшученка Ю.С., Сташиса В.В., Грошевого Ю.М., Комарова В.В., Нора В.Т. 6.
Попри певні новації, представлені у проекті Великого судового кодексу, проект зазнав
суттєвої критики. Білоусов Ю. В. та Волкотруб С. Г. серед загальних суттєвих недоліків
науковці зупиняються на таких 7, С. 171 - 172: окремі положення проекту суперечать
Конституції України; не враховуються останні досягнення цивілістики та сімейного
законодавства (станом на 2003 рік), за окремими положеннями зберігається
консервативність, деякі процесуальні норми проекту дослівно відтворюють існуючі;
безпідставно у проект включено положення, котрі безпосередньо не стосуються судової
влади, її організації та національного судочинства (зокрема, положення щодо третейського
розгляду, виконання рішень Європейського суду з прав людини та ін.); відсутність
деталізації змісту міжнародно-правових норм, обмеження простим відтворенням їх тексту
без розкриття змісту щодо організації і здійснення судочинства, системи процесуальних дій і
правового статусу суб'єктів процесу; порушення юридичної техніки (наявність повторів між
книгами та у середині книг); недосконалість термінології (непослідовність у введенні нових
та використанні існуючих термінів, широке використання оціночних категорій,
декларативний характер окремих норм).
Зважаючи на критику, якої зазнав проект Великого судового кодексу України, його
було кардинально перероблено. Змінилась у першу чергу назва – тепер проект називався
«Кодекс судової влади України». Пояснювальна записка до проекту датована 26 травня 2004
року. Звузилось коло авторів проекту, серед яких зазначено лише М. І. Хандуріна та М. Д.
Катеринчука. Визначено також «політичного керівника» проекту Кодексу судової влади
України – голову фракції «Наша Україна» В.А. Ющенко.
Проект кодексу складається із одинадцяти розділів, сорока глав і двохсот семи статей.
Кодекс визначає організацію судової влади в Україні для здійснення правосуддя з метою
захисту прав, свобод людини і громадянина, прав юридичних осіб і держави на засадах
верховенства права.
У інтерв’ю «Юридичному віснику України» М. І. Хандурін стверджує: «Проект увібрав
у себе розпорошені майже в двох десятках законів норми щодо організації та принципів
діяльності вітчизняної судової системи, між якими спостерігались і коллізії, і конкуренція
норм…До проекту Кодексу не як додаток, а як складова внесена Європейська конвенція з
прав людини. Для чого? З одного боку, для судді зручніше мати під рукою основні
нормативно-правові акти, якими він має керуватися. З іншого – йдеться про надання судді
реальної підстави відчувати наближення до судової системи Старого Світу, адже саме в
європейських конвенціях, застосування яких є обов’язковим на території України, закладені
основні принципи правосуддя» 8.
У статті «Кодекс судової влади України – проблеми теорії та практики» 9
зазначається, що цей кодекс був задуманий як «грандіозний кодифікований законодавчий
акт, який би зосередив у собі всі важливі правові норми, що регулюють діяльність і
функціонування судової влади в нашому суспільстві. Звичайно, намагання вивести судову
владу на належний рівень в державі заслуговує уваги і схвалення, однак вона, на жаль, не
підкріплена ні теоретично, ні практично» 9.
На нашу думку, основним критичним зауваженням, що слід було висунути до проекту
Великого судового кодексу, є відсутність методологічного орієнтиру.
По суті, проект Великого судового кодексу являв собою суто технічне, штучне
об’єднання законодавства про судоустрій та процесуальних галузей, що, як нині доведено, не
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є найкращим шляхом для утвердження галузі судового права. Водночас слід усвідомити, що
політико-правова ситуація на час підготовки кодексу не сприяла формуванню галузі
судового права з низки причин. По-перше, не набула всезагального поширення та
сприйняття широкими верствами населення концепція справедливого суду, що
уможливилось лише внаслідок сплеску громадянської свідомості після Революції Гідності.
По-друге, судова реформа ще не пройшла усіх етапів, що не давало змоги оцінити
безперспективність будь-яких перетворень за відсутності об’єднуючого орієнтиру. По-третє,
не було чітко визначених зовнішньополітичних векторів, котрі значною мірою впливають на
глобальні внутрішні перетворення у державі, зокрема визначають напрямок, завдання,
принципи та пріоритети розвитку усіх гілок влади, зокрема судової. З цього приводу С. В.
Прилуцький наголошує: «Складний шлях відродження України як суверенної,
демократичної та правової держави тісно пов’язаний зі становленням самостійної судової
влади. Реалії життя переконують, що ця мета може бути реалізована лише за наявності
глибокого та консолідованого теоретичного підґрунтя. Уже сьогодні для вітчизняного права
нагальною є потреба в узгодженні як попередньої доктрини про суд та судочинство, так і
сучасних надбань, які часто ставали результатом механічних запозичень зарубіжного досвіду
та його штучного приживлення до вітчизняної правової системи. Прикладом цього є те, що
заперечення, підміна і свідоме ігнорування провідних теоретичних положень щодо
організації та здійснення вітчизняного правосуддя призвели до правового й соціального
колапсу. Шукаючи відповіді на посталі складні питання, намагаючись віднайти ідейно нову
основу для побудови вітчизняної судової влади, варто звернутися до перевіреної часом та
практикою концепції судового права» 10, С. 26.
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THE COURT ORDER PROCEEDINGS AN INSTITUTI OF CIVILI
PROCEDURA LAW OF UKRAINE
The article says about the institute of civil procedural law of Ukraine - court order proceedings (written
procedure ). In the article available analysis of the court order proceedings (a writ ). It is noted that the general
procedure for a court order exists in the EU Ukrains (Directive) EU 1896/2006 and Regulation (Directive) EU
861/2007.
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The formation of Ukraine as a social, democratic and based on the rule of law principles
state is not possible without an effective mechanism for the protection of rights and freedoms, rights
and interests of legal entities, as well as the interests of the state. Constitution of Ukraine adopted in
June 28, 1996, and the Law of Ukraine "On the Judicial System and Status of Judges" of July 7,
2010, № 2453-VI. gives a significant role in this mechanism to justice as to the most effective and
democratic way of protecting the rights and interests secured by law.
So, part 1 of Article 124 of the Constitution of Ukraine stipulates that justice in Ukraine is
administered exclusively by the courts. Part two of the mentioned constitutional provisions says –
the jurisdiction of the courts shall extend to all legal relations that arise in the State [1]. Part 1 of
Article 2 of the Law of Ukraine
"On the Judicial System" provides that the court shall administer justice based on the rule of
law, ensure everyone's right to a fair trial and respect for the rights and freedoms guaranteed by the
Constitution and laws of Ukraine, as well as international treaties ratified by the Verkhovna Rada of
Ukraine.
It should be noted that for a long time civil litigation proceedings were made in Ukraine by
the Civil Procedure Code of the Ukrainian Soviet Socialist Republic in 1963 edition (hereinafter CPC 1963.), that led to inconsistent legal standards, inconsistencies to realities and needs of their
political and socio-economic life and complications of litigation. In this connection in March 18,
2004 the Verkhovna Rada of Ukraine adopted a new Civil Procedural Code of Ukraine (hereinafter
– the CPC of Ukraine), which came into force on the 1 of September, 2005. It was the result of a
long legislative process and incorporated the latest achievements of domestic and foreign legal
thought and jurisprudence.
According to the CPC of Ukraine amendment to rules and availability of new procedural
institutes unknown in previous CPC 1963 are characteristic features of legal regulation of civil
proceedings. One of such institutes is writ proceedings.
In modern national legal literature writ proceedings is defined as an independent kind of
civil procedure, performed by courts of general jurisdiction and aimed to enact the court order (a
writ) [2, page 315].
Consolidation in the current civil procedural legislation of Ukraine the institute of simplified
proceedings is fully consistent with modern European legal practice and the objectives set by the
Law of Ukraine "On the National Program for Adaptation of Ukraine to the legislation of the
European Union" of 18.03.2004r. № 1629-IV, and Article 12 of the Law of Ukraine "On the basis
of domestic and foreign policy» 01.07.2010, № 2411-VI. In particular, the Recommendation № R
(81) 7 of 14 May 1981 the Committee of Ministers to member states on measures facilitating access
to justice and Recommendation № R (84) 5 of 28 February 1984 on the principles of civil procedure
designed to improve the functioning of justice listed that for cases related to an undisputed right
should be provided particular rules for accelerated litigation of civil cases.
At the same time it should be noted that the simplified form of the proceedings was already
known to Ukrainian civil procedural law.
For example, in Ukraine the above mentioned form was used in the second half of the
nineteenth - early twentieth century.
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So, we can say that the writ is not entirely new legal institute for the Ukrainian civil process
as pointed out by modern researchers of writ proceedings.
At present, the issuing of a writ has certain stages. Thus, by the theory of modern civil
procedure of Ukraine there are such stages inherent to acting institute proceedings: 1) logging of
application for a writ, and 2) consideration of the application for the writ, and 3) the abolition of a
writ (court order) [3, page 140].
We must say that it modern legal science in Ukraine there are other positions at the stage of
court order proceedings. Thus, A. Shabalin specifies the target at such stages: 1) the court for
issuance of the court order (writ court order); 2) the court of appeal court order; 3) execution of
court order (a writ) [4, page 9]
Let us consider in more details the procedure for issuing a writ.
Legal regulation of the writ proceedings was provided in Chapter II of the CPC of Ukraine.
Thus, according to Article 95 of the CPC of Ukraine a writ is a special form of the
judgment, issued after consideration of requirement under Article 96 of the Code. Part two of this
procedural rule provides that an application for a writ may be filed by the person who has the right
to claim, as well as agencies and persons who legally have the right to protect the rights and
interests of others.
The list of reasons for issuing a writ is mentioned in Article 96 of the CPC of Ukraine. Thus,
under this provision a writ can be issued, if there is: 1) the claim for the recovery of accrued but not
paid amount of wages, and 2) the claim for compensation costs for the detention of a defendant, a
debtor, a child or vehicles of a debtor, and 3) the claim on debt recovery for housing and communal
services, telecommunications services, TV and radio broadcasting services based on inflation and
three per cent per annum, accrued by an applicant on debts, and 4) the claim to award child support
in the amount of thirty percent of the subsistence minimum for children of appropriate age, if this
requirement is not related to the establishment or contesting paternity (maternity) and the need to
involve other stakeholders, 5) the claim for refund defective goods, if there is an adjudication which
came into force, establishing the fact of selling defective goods, which was adopted in favor of an
indefinite number of consumers [5].
The reason for the opening of proceedings is an application. Article 98 of the CPC of
Ukraine defines the form and content of an application for a writ. According to the first paragraph
of the mentioned Article the application for delivering of a writ shall be filed in writing. The second
part of Article 98 of the Civil Procedure Code of Ukraine defines the requirements for the content
of the application for a writ. Thus, the application shall include: 1) name of the court to which
application is filed; 2) the name (title) of the applicant and the debtor and the name (title) of a
representative of the applicant, if the application is filed by a representative, their place of residence
or location; 3) the applicant’s requirements and the circumstances in which they are based; 4) a list
of documents attached to the application. The application must be signed by the applicant or his
representative and lodged with its copy and a copy of the attached documents according to the
number of debtors. Rules of the fifth part of Article 98 of the CPC of Ukraine stipulate that the
application for a writ shall be attached with the document confirming the payment of court fees.
An application for a writ shall be lodged according to the general rules of jurisdiction
(Article 97 CPC of Ukraine).
According to Part 2 of Art. 102 СPС of Ukraine delivering of a writ is made without court
sitting and summons of the debtor for hearing of their explanations. Just these procedural rules
show the main features of simplicity of this form of civil proceedings [5].
Issued by a court a writ must have a form and content provided by Article 103 of the CPC of
Ukraine. Part 2 of Article 103 of the CPC of Ukraine contains a provision according to which the
writ must comply with the enforcement document, established by the Law of Ukraine "On
Enforcement Proceedings" [5].
Thus, we can say that a writ combines procedural features of adjudication and of an
enforcement document simultaneously.
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A writ (court order) in force shall be enforced under the rules established for the
enforcement of judgments in the order prescribed by law (Art. 95 CPC of Ukraine).
Summarizing all the above mentioned, we would like to emphasize that the introduction of
writ proceedings was a positive step towards reforming the whole civil procedure of Ukraine. This
institute of writ proceedings provided the dynamism of domestic civil procedure, raised the priority
of the judicial forms of defense, and considerably simplified the procedure of civil rights protection
and legitimate interests of citizens and legal entities.
Note - court order proceedings (writ proceedings) in line with European law. In Europe have
The European Federal court order proceedings: Regulation (Directive) EU 1896/2006 and
Regulation (Directive) EU 861/2007 – small litigation. National court order proceedings is available
in France, Finland, Poland. Modern European legal trend - court order proceedings.
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PROBLEMS OF CIVIL CASES JURISDICTION IN CASES ARISING FROM
INTELLECTUAL PROPERTY RIGHTS IN UKRAINE
Article is devoted to issues of legal regulation of jurisdiction and its types in legal proceedings in Ukraine.
Modern approaches to the improvement of provisions of the CPC of Ukraine from positions of increasing of the
effectiveness of protection of intellectual property rights are analysed.
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A recent trend in Ukraine is the increasing of the number of cases in civil proceedings. As it
was reasonably noted by researchers of the civil procedure, such situation is attributable to several
factors, firstly, the desire of citizens to solve actively legal conflicts, disputes within the legal field,
and secondly, the need to ensure the dispute resolution by state coercion (in terms of compulsory
execution) [10]. At the same time, exercising of the constitutional guarantee of protection of human
rights and freedoms by the court, enshrined in Article 55 of the Constitution of Ukraine [1] is
impossible in Ukraine without the creation of conditions for ensuring to everyone the right to a «fair
trial» as one of the basic conventional fundamentals established by the paragraph 1 of Article 6 of
the Convention for the Protection of Human Rights and Fundamental Freedoms [2]. According to
Article 17 of the Law of Ukraine «On the Fulfilment of Decisions and Application of Practice of the
European Court of Human Rights» [6] courts administer the Convention of 1950 and the case-law
of the Court as a source of law in trials, as well as Article 8 of the Law of Ukraine «On the Judicial
System and Status of Judges» [7], which provides that no one shall be deprived of their right to
have their trial in court, to jurisdiction of which it is referred by procedural law.
183

So, one of the legal guarantees of fair justice is clear, legally justified separation of court’s
powers as a separate level of the judicial system as well as the courts of same level of consideration
and resolution of civil cases [10, p. 160].
The common legal and doctrinal problems of jurisdiction and its types in national
proceedings were the subject of research in works of O. Belyanevych, S. Bychkova, N. Kernoz,
I. Koliushko, V. Komarov, R. Kuybida, V. Malyarenko, M. Myheyenko, S. Fursa, M. Shtefan et al.
Nevertheless, the problem of jurisdiction in civil cases in litigation arising from the disputed
intellectual property rights did not become the subject of numerous studies in the doctrine of civil
procedure; therefore a number of issues that can not find a clear solution not only in theory but also
in lawmaking remained behind the attention of procedural law scientists.
The problem of jurisdiction is particularly acute under modern conditions of reforming of
procedural legislation and improvement of legislation in the spheres of health care and protection of
intellectual property rights. Recently (February 9 of this year) at Committee on Culture and
Spirituality of Verkhovna Rada of Ukraine there was a public discussion of the Draft Law of
Ukraine «On State Support of Cinematography in Ukraine» № 3081-d from 27/11/2015 (hereinafter
– the Project) [8]. The particular Project in its Part 3 «Transitional provisions» includes several
proposals to supplement the CPC of Ukraine. [4] Thus, it is directly proposed to amend Article 114
«Exclusive jurisdiction» of the CPC of Ukraine with Part 5 as follows:
«5. Trials in disputes concerning intellectual property rights violation are considered by the
place of infringement. In cases when the infringement of intellectual property rights happens on the
Internet, the place of violation is considered to be the city of Kyiv, and the court of primary
jurisdiction for disputes between legal entities and individuals or between physical persons is the
Kyiv Court of Appeal, the appellate instance is the Court of Appeal of Kyiv region and cassational
instance is the High Specialized Court of Ukraine for Civil and Criminal Cases.
The Kyiv Court of Appeal considers disputes concerning infringement of intellectual
property on the Internet by the rules established for the proceedings of the court of primary
jurisdiction”.
An evaluating of the proposed rule should be based on:
the principle of accessibility and effectiveness of court protection of violated, disputed or
imperfect rights, freedoms and interests of individuals enshrined in Article 8 of the Universal
Declaration of Human Rights: «Everyone has the right to an effective remedy by the competent
national tribunals for acts violating the fundamental rights granted him by the constitution or by
law» [3];
civil procedural doctrine, principles and content of civil procedural legislation;
the principle of unity of construction of the court power and jurisdiction assigned in
paragraph 8 of Article 129 of the Constitution of Ukraine and Article 4 of the Law of Ukraine «On
the Judicial System and Status of Judges».
Primarily, the exclusive territorial jurisdiction, proposed in the Project, requires its analysis
and evaluation: «Trials in disputes concerning intellectual property rights violation are considered
by the place of infringement».
According to procedural law of Ukraine nowadays general rules of jurisdiction is used for
this category of cases – Article 109 of the CPC of Ukraine – at the location of the defendant (the
place of residence or registration). The implementation of exclusive territorial jurisdiction will
make considerably worse the possibilities of a person to take judicial protection in comparison with
existing procedures nowadays, because sometimes it is impossible to establish a place of violation
in this category of cases. E.g., in a case of non-contractual copyright infringement what must be
considered as the place of infringement – the location of the shop where a newspaper was bought,
the location of the publishing house printed such edition, the place of residence or stay of the person
who violated copyright? Exactly the same problematic is to identify a breach of a contract, when an
author did not get the remuneration for use of their work on the bank card, or the author did not
send the created object of copyright to work-giver via electronic means.
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Furthermore, incorrect ruling of jurisdiction (its laying is the plaintiff’s responsibility) will
contain negative consequences for the person who turns to the court for protection, since according
to Article 115 of the CPC of Ukraine «... If the judge, solving the issue of the opening of
proceedings, determines that the case is not within jurisdiction of this court, the statement shall be
returned to the plaintiff to submit it to the appropriate court, and the decree is enacted about it. A
court decree together with the statement and all the attachments thereto shall be sent to the
plaintiff».
The proposed norm is also consistent neither with civil procedure doctrine nor with the civil
procedural legislation. Thus, both in the current CPC of Ukraine and in the CPC of Ukraine of 1963
the jurisdiction was not determined and is not ruled by the place of the infringement.
According to these procedural acts the jurisdiction is:
1) imperative (exclusive) for certain categories of civil cases;
2) alternative – at the discretion of the plaintiff (only definite cases);
3) general – by the defendant’s location (registration).
It is noteworthy, as shown in judicial practice, that the lion's share of cases is considered
under the rules of general jurisdiction. Laying of the venue at the defendant’s location fully
corresponds to the basic principle of civil procedure – the principle of dispositivity (Article 11 of
the CPC of Ukraine).
Determining of jurisdiction by the place of the wrongdoing is a characteristics of the
criminal and not the civil proceedings: a criminal case is tried in the court in whose area of
operation a crime was committed (Part 1 of Article 32 of the Criminal Procedural Code of Ukraine
of Ukraine) [5].
The authors of the Project did not take into account the court’s mechanism of checking the
information about a residence (stay) of a defendant (individual person) named in a claim adopted by
the CPC of Ukraine (Part 3 Article 122 the CPC of Ukraine). Due to this procedure a plaintiff abuse
of their procedural rights becomes incapable, and also provides enjoyment of the defendant of the
right to participate in the hearing – right to honourable court (to know and to be present at the
hearing, to submit evidence in their favour etc.) – Articles 10, 11, 30, 31 the CPC of Ukraine.
The defence of intellectual property rights violated in the temporarily occupied territory of
Ukraine still remains topical. If to enter the exclusive jurisdiction for this category of cases at the
venue, the question will appear: must a person of intellectual property right, whose rights are
infringed, apply to court of Donetsk, Luhansk or Simferopol?
Therefore, the implementation of the proposed amendments of Article 114 the CPC of
Ukraine with Part 5 does not correspond both with the general principles of accessibility, efficiency
and speediness of judicial protection of rights, freedoms and interests of persons of intellectual
property rights, and the essence of civil procedural principles – dispositivity.
The provisions of proposed version of Part 5 Article 114 the CPC of Ukraine are seen
controversial enough, according to which:
«5. Trials in disputes concerning intellectual property rights violation are considered by the
place of infringement. In cases when the infringement of intellectual property rights happens on the
Internet, the place of violation is considered to be the city of Kyiv, and the court of primary
jurisdiction for disputes between legal entities and individuals or between individuals is the Kyiv
Court of Appeal, the appellate instance is the Court of Appeal of Kyiv region and cassational
instance is the High Specialized Court of Ukraine for Civil and Criminal Cases.
The Kyiv Court of Appeal considers disputes concerning infringement of intellectual
property on the Internet by the rules established for the proceedings of the court of primary
jurisdiction. «
Thus, the authors of the Project also propose to establish the exclusive jurisdiction on
matters relating to the defence of intellectual property rights on the Internet that actually will reduce
the protection procedures. Determining of the Kyiv Court of Appeal as the court of primary
jurisdiction and the Court of Appeal of Kyiv region as a court of appellate instance does not
conform to existing principle of instance, which is enshrined in paragraph 8 of Article 129 of the
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Constitution of Ukraine. At the same time, the proposed changes contradict the provisions of
paragraph 16 of Part 1 of Article 92 of the Constitution of Ukraine, which defines the status of the
capital of Ukraine (Kyiv), with due consideration of which is built the state’s judicial system. The
proposed approach by the authors of the Project is in contradiction with the principles of unity of
the judicial system, including the integrated basics of organization and activity of the courts
enshrined in Article 4 of the Law of Ukraine «On the Judicial System and Status of Judges».
Moreover, the proposal of the authors of the Project is discriminatory by its character and
does not encourage the implementation of the principle of availability of judicial procedure, which
is manifested in the following:
1) it provides a privileged place of infringement of intellectual property rights on the
Internet in comparison with other cases arising from the disputed intellectual property rights which
may be not less complicated and require the application of particular knowledge for solving them,
the assignment of various forensic examinations;
2) recognising Kyiv as the place of violation performing will make it impossible to access to
court defence of substantial part of the citizens, the subjects of the intellectual property rights who
do not reside or stay in the city of Kyiv, taking into account the current level of their social security
and additional financial costs they will be forced to bear in relation to their stay in the city of Kyiv
during the consideration and resolution of their cases;
3) determination of Kyiv as the place of infringement does not take into account cases when
the subjects of legal disputes, a provider, and electronic media (computers, servers, memory cards,
etc.) are not located in the city of Kyiv;
4) extension of competences of the Kyiv Court of Appeal to review the cases of primary
jurisdiction on disputes arising from infringement of intellectual property rights in the Ukrainian
segment of the Internet from all over Ukraine will bring to overloading of the Kyiv Court of Appeal
and artificially create conditions for negative evaluation of the court’s activity.
The note in the Project to the «disputes between legal entities and physical persons or
between individuals» in the article devoted to «the Exclusive jurisdiction» is the violation of the
logical construction of the CPC of Ukraine. The cited point is nothing else but one of the criteria of
«civil jurisdiction», but in no case «cognizance». The proposed indication of possible set of subjects
of a dispute to be considered under civil proceedings certainly needs to be embodied in the norms of
the CPC of Ukraine but not in paragraph 5 of Article 114, but in Article 15 of the CPC of Ukraine,
where it should be, but it is not there.
The abovementioned allows us to make the following conclusions and offer the following
proposals for improving of the legislation of Ukraine.
For disputes connected with the infringement of intellectual property rights is advisable to
establish not an exclusive but an alternative jurisdiction (jurisdiction of cases at the choice of the
claimant) and make supplements to paragraph 15 Article 110 of the CPC of Ukraine, amended to
read as follows: “The claims arising from violations, contestation or non-recognition of intellectual
property rights may be filed at the registered place of residence, stay or location of the plaintiff or
the defendant”.
For cases related with the protection of intellectual property on the Internet in the legislation
of Ukraine it is offered to establish the order, according to which they considered by a certain
regional, municipal court in every region of Ukraine, and in Kyiv and Sevastopol – by one of the
definite district courts. Such approach will help to prepare appropriate qualified judges, as long as it
is required by the specifics of cases and above all technical nuances. Such jurisdiction will also
preserve the existing procedure of due process of law. At the same time the solving of the issue
should take place within the judicial reform in Ukraine.
Taking into account that cases relating to the protection of rights on the Internet are
characterized by certain technical features, in procedural legislation it would be appropriate to
provide specific rules concerning the procedure of consideration and resolution of this category of
cases, especially in terms of types of evidence and its admissibility.
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Nowadays the CPC of Ukraine does not clearly define a criterion of civil jurisdiction. The
attempt to correct this drawback in legislation was made in the Resolution of the Plenum of the
High Specialized Court of Ukraine for Civil and Criminal Cases of 03.01.2013 № 3 «On some
issues of jurisdiction of general courts and ruling of jurisdiction in civil cases», where was
identified three criteria for distinction of jurisdiction - subjective, substantive and by character of
relationships. On the other hand, in accordance with paragraph 14 of Article 92 of the Constitution
of Ukraine the proceedings is determined exceptionally by the laws of Ukraine, and the query of
jurisdiction belongs to the court proceedings, pursuant to this, case-laws of courts can not replace
the law.
On the basis of the abovementioned, it would be proper to supplement Part 1 of Article 15 of
the CPC of Ukraine with follows: «... 1) defence of violated, unrecognized or disputed rights,
freedoms or interests arising from civil, housing, land, family, labour relations, if at least one of the
parties to the dispute is a natural person, except the cases conducted under the rules of other legal
proceedings».
With the purpose of increasing of the efficiency and speediness of defence of violated,
disputed, unrecognized rights, freedoms and interests of subjects of intellectual property rights it is
advisable to supplement the Article 16 of the CPC of Ukraine with the second paragraph by adding
the following: «The cases come under civil proceedings if a party is a physical person, and the
requirements are interrelated and their separate consideration is impossible.» In other words to
provide on legislative level the provisions of paragraph 15 of the Resolution of the Plenum of the
High Specialized Court of Ukraine for Civil and Criminal Cases of 03.01.2013 № 3 «On some
issues of jurisdiction of general courts and ruling of jurisdiction in civil cases».
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GEO-ECONOMICS IN LIGHT OF THE NEW ECONOMIC GEOGRAPHY
In this article are discussed problems of geo-economics in terms of enforcing the tools of the new economic
geography. Presented are series of problems related to the dynamics of development of geo-economics and urban
development in terms of spatial variations globally and the imposition of new methodological approach to the study of
the territory . The proposed structure of the exhibition is unconventional and requires a new approach to study the
problems of geoeconomics in theoretical and applied aspects. The presented analysis is essential for the assessment of
changes in spatial and territorial systems and allows us to be able to bring upfront the new laws in geo-economics and
regional development.
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Introduction.
In today's world comparative study of economic systems has been of fundamental practical
and political significance for the modern economic thought. This creates the geo-economic model
of global development by Edward Luttwak and later Pascal Lorot. In practice, putting forward the
geo-economic paradigm becomes possible as a counterpoint to the debate on economic calculation,
referring to the assurance of Ludwig von Mises that a system of central planning can not work
because the information gathered by the price system is never completely available to planners. In
response to that appear the partial protection and application of systems of market socialism. With
the fall of communism interest changed to the problems of economies in transition. Albeit with
some exceptions, most existing systems today are capitalist oriented, although the primary
economic role of the state supports the alternative of a mixed economy, which is developing as a
dominant form of economic organization. This largely allows us to bring upfront the geo-economic
paradigm as fundamental in structuring new knowledge in economic geography. In practice, this
article will try to deduce those postulates of geo-economics that can find their interpretation in the
contours of the new economic geography. This gives us the reason and the need to define our
research field. First we need to define the modern national economy as a meso-level of geoeconomics. That is because even without substantial difference between countries, today,
comparative study of geo-economic systems in terms of allocation of resources is of significant
importance to illustrate various alternative methods of allocation, including markets, households,
centralized distribution, etc. On these matters, many authors are doing considerable research;
among them are Karastoyanov (2008) Stoychev (2010, 2012) Boyadzhiev (2004, 2006) Dimov
2002, 2006, 2010), L. Georgiev (2006) Rusev (2008) and others. If we accept the assumption that
the geoeconomic system has a number of special qualities that distinguish it from other social
relations, then we’re supposed to deduce its specificty. In practice, it will be expressed primarily in
the fact that the system as a whole gives rise to effects which can not be achieved if it ceases to
exist. This gives us grounds to assume that the geoeconomic system refers to the category of socioeconomic systems, which is its other feature. Secondly, its movement and its development can be
understood only when taking into account regularities in the development of human society or the
society as a whole. This creates a different feature of this system, which in practice is distinguished
by great complexity, refering both to the system and its structure. Thirdly, the geo-economic system
is a universal system but unlike other universal systems, it is such not only in terms of space but
also in terms of functionality - it is important for all aspects of the existence of mankind. Moreover,
comparative geo-economic systems is the field in economics that deals with the comparative study
of different systems of economic organization, such as its functional characteristics and spatial
patterns of individual-based territorial communities with a specific charge of stability or change.
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From here comparative geo-economics consists mainly of analysis of comparative economic
systems based before 1990, which then switched its efforts mainly on comparing the geo-economic
effects from the experience of transition from socialism to capitalism, as posed by the dynamics of
emerging regions and markets. All this gives us a reason to look for geo-economic instruments in
the field of change and its perception in spatial and territorial aspect (Petrov, 2014). Proper
understanding of the geo-economic science is related to the knowledge of its history . Its appearance
is the result of a long process of accumulation and systematization of knowledge about the laws of
economic life of society and territorial changes of space. Therefore geoeconomics and new
economic geography have more overlapping knowledge than differences.
Geo-economic models and the change in research tools
The theme of geo-economics in regional science seemingly impresses with two things. In a
sense it is provocative in practical terms. Relative to geographical knowledge, the idea of geoeconomics raises the question - why and to what extent what is inherent in the relationship between
the people themselves could be valid for relations between countries and applicable to them in the
relation nature – society. If we look chronologically at the term "economy"3, which deals with the
laws (Nomos) of domestic and national economy (oikos) in this direction, when we add "geo"
(earth) it further defines the focus on active human activities in space and territorial aspect . Despite
that clarity most economic geographers explore the issue of borders and manifestations of possible
humanization of geography. This requires conceptualizing the geographic aspect of geo-economics.
This aspect involves conceptualizing geo-economics at levels where many of its dimensions are
related to the evaluation of the dichotomy developing processes between space and territory. In
practice in the field of study, according to Dimov (2010) provocative here is the objective role of
geography in particular speaking of geo-economics not as a requirement, which stems from
understanding to preserve and defend the regional science itself. In socio-economic sense geoeconomic changes in life lead to dimensional change in development. At least, because if you look
at that in the traditional theory of geo-economics it suggests that countries have different situations
and they focused their trade in goods in which they have competitive advantages - Portugal has
exported wine and Britain - clothes, according to the classic example of David Ricardo. The most
direct implication of this logic is that trade flows should flow between countries that differ most for example between industrialized countries and developing countries. But the reality is not quite
so. In this way the theory of Krugman explains why global trade is actually dominated by countries
which not only have similar characteristics, but also deal with similar products - such as Sweden
both producing and importing cars. Moreover, the model of Krugman where in free trade large
companies exposed to the global market and increased production, thereby reduce the cost of each
unit produced. This yields an oligopoly, because very few companies have the ability to reach high
enough economies of scale to compete successfully. However, users prefer the variety, allowing
individual countries to continue to export similar products. A consequence of the theory that trade is
largely determined by the effect of the scale, the regions with the highest production would be more
profitable and therefore will attract more investors. So , rather than spread evenly around the world
it is concentrated in a few countries, regions or cities- places where the low-cost production is
concentrated (Petrov, 2014). In this way regional development seems like a doomed cause.
Moreover, the modern nation-state is becoming increasingly dependent on established national and
metropolitan markets. Then to have a steady development a relatively strong protectionism is
necessary to develop national and regional economic space within the country. This is related to the
definition of the need to ensure the economic interests of the states. Such is the model of Japan in
the 70s of the 20-th century, when closed local market allows companies to easily leverage the
effect and to enter the global market. This is a fact, although the imbalances created by this policy
are given as an example of economic difficulties occurring on the island nation. Krugman himself
wrote in 1987 that free trade is not obsolete, but economists can not ignore the fact that the
traditional mantra does not always lead to successful results. Another implication of Krugman's
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theories is that international trade practice does not harm the interests of lower-skilled workers. As
trade occurs anyway, mainly between industrialized countries, competition from developing
countries has very little impact on wages in developed countries4.
In 1995, Krugman believes that newly industrialized countries will gradually begin to
compete in the same markets as the developed and thus lose the advantages of its cheap labor.
However, this does not happen , as he himself admitted last year. South Korea or Taiwan really
follow the pattern, but China simply does not fall within the scheme. The reason, according to
Krugman is the new business processes that enable a high-tech product to be crushed by the
simpler activities exported outside. This is already hitting lower-skilled workers in developed
countries who lose their jobs. In methodological terms geo-economics is called to study the basic
scientific approaches to the analysis and classification of economic development. The origin,
formation and development of geo-economic processes on micro and macro level are another
important aspect of knowledge, which requires putting the regional factor as an essential element in
the development of the national economy. This in turn defines the necessity of putting the economic
growth in the long term perspective as the most important problem of the modern nation-state. In
this regard geo-economics and new economic geography ask the need of acquiring new knowledge
to clarify the factors and drivers of growth. Based on comparative analysis they reach the scientific
idea of why some countries are rich and others poor and how economic activity is moved and
withdrawn from some areas to others. The practical activities in this respect aim at reporting geoeconomic factors on the causes of economic growth based on real economic-statistical material and
space consisting of geo-demographic factor in it.
Geo-economic knowledge and its transformation
Geo-economic reality is very complex , diverse, constantly changing, so it is impossible to
reflect all details. For this purpose we use performance statistics, mathematics, cybernetics and
other sciences through Quito to recruit economic data, numerical index, price index and economic
variables in spatial and territorial aspect . In practice geo-economics use nominal and real variables.
Nominal variable is presented in absolute value (average wage in lev), while the real variable is
received after the nominal adjusted by the inflation rate is measured by the consumer price index or
otherwise. Feature "nominal" or "real" can be used in any economic variable - such as nominal and
real GDP, nominal and real interest rate, nominal and real average wage. In this direction the
mentioned indicators, data and variables support for qualitative study of the location, distribution
and spatial organization of geo-economic activities in spatial and territorial aspect. On the other
hand the "new economic geography" is based on the concept of "economies of accumulation" or
other words for savings resulting from the reduction of transport costs, increasing profits (revenue
of scale and factor mobility), in an attempt to explain the concentration of clusters of companies,
labor and consumers. In this direction Stoychev (2012) assumes that European integration projects
for international corridors, including bridges, highways, tunnels, ports and other elements of
infrastructure aimed exactly at this - companies located in the EU countries to trade with each other
on negligibly low transport costs, which is realized in the integration market areas due to the
awareness of the need for implementation of geo-economic knowledge into practice. It assumes that
improving infrastructure is changing the ratio of space-time and competitiveness of companies in a
given region and their commercial area. This in turn allows us to assume that the term
"infrastructure" is part of the geo-economic toolbox.
Geo-economics has been fundamental to the development of society . It is associated with
many aspects of our existence and the world which runs our lives. People constantly face its
challenges, so we can say that geoeconomics excites everyone and everyone defines it in terms of
the things we know. Generally geo-economics is a science that analyzes the world as a system that
converts resources into production, specific system of behavior of people to choose between
different alternatives in terms of scarcity of resources. Geo-economics challenges arising from the
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scarcity of resources. Society faces a choice: what goods to produce to satisfy human needs and
preferred needs or how to properly structure the social development of the trinity "populationresource-holding" in territorial and spatial aspect. Moreover, geo-economics does not stop to study
the relationships between people in the production, distribution, exchange and consumption of
material goods and their spatial variations and opportunities for sustainable development, such
views are shared by Dimov (2006), which develop in order some theoretical problems of
sustainable development. On the other hand the characteristics that define the geo-economic theory
as science are few. First - it is a social science and in particular the science of geo-economic choices
and economic behavior in territorial respect. Second - it is analytical and applied science that
reveals and compare different geo-economic alternatives facing society and individuals, assessing
the costs and effects of management decisions and thirdly - it is a theory attempting to estimate the
potential of the economy and its consumer nature, insofar it exists only in economic diversity of
spatial possibilities of options for solutions and freedom of choice between them.
Although given various definitions of the subject of geo-economics we can assume that
geo-economics is the science of how people and societies choose to use scarce resources to produce
various commodities and distribute them among different individuals or groups and a more natural
way to structure effective in territorial aspect lifestyle and vision of development. This suggests that
geo-economics in local and spatial aspect has a fundamental character because it involved a system
of theoretical concepts to develop geo-economics in global, national, regional and local aspect . It
reveals alternative views on the functioning of the geo-economic system, form the principles of
rational economic behavior, for economization and streamlining of business activities and processes
of public governance within the nation state. To a large extent the deficits of geoeconomics are in
relative and theoretical character, however, it has a pragmatic focus. So in recent times geoeconomics is called upon to find management solutions for better or rational use of resources in
production, distribution, exchange and consumption of tangibles or intangibles in society in
territorial aspect. The main issues dealt with are: the rational and efficient use of resources, choice
in meeting the needs, structuring of production facilities, adoption of rules and regulations by which
conditions are created for development of the regional economy.
In unison with this idelogy Karastoyanov (1998, 2010) has seen in a systematic way the
problems of regional development from a behavioral point of view. In practice behaviourist
approach is essential in the design of modern markets and regions worldwide.
Application of geo-economics in management
Recently Dani Rodrik (2011) assumed that in the coming decades robust growth will be rare.
"There will be no growth miracles" - he wrote and argued with the specifics of industrialization,
which he said is the basis of any economic miracle. Roughly speaking, countries that manage to
transform farmers into factory workers, achieve economic progress. The other pillar of accelerated
growth, according to Rodrik is human capital: the knowledge and skills of workers. However, the
geo-economic development of the world has a significant role in emerging economies. The growing
importance of economies in emerging markets and developing economies ("emerging markets") is
impressive both in demographic and economic terms, on macroeconomic and microeconomic level.
Over 80% of the world population lives in emerging economies. Also, due to current profound
economic changes, many emerging economies are facing rapid urbanization and mass migration
from rural areas to cities. In particular, strong growth in these economies is increasing demand for a
number of goods and services where the regions have comparative advantages. Competition in
emerging markets also strengthens the incentives for further progress on structural reforms in the
geo-economic systems that are undoubtedly necessary in the temporal plan. At the end of 2015 and
beginning of 2016 the conditions for geo-economic development of the world seem promising
mostly by the good condition of the emerging economies and the future - even more favorable. It is
expected that China, the Philippines, Kenya and Indonesia, which together form 16 percent of
global gross domestic product (GDP), will register an increase of over 5 percent of GDP. At the
same time forecasts predict the US and Britain , which together generate about a quarter of global
growth will increase respectively by 3.1 percent and 2.6 percent . Expectations for the eurozone
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countries are considerably more modest - growth of 1.2 percent. The long-term prognosis growth
based on demographic trends and patterns of accumulation of capital and productivity suggest that
emerging economies are likely to have even greater role in the global economy. In his work "Social
Geography" Rusev (2008) is taking a view at the problems of the modern interpretation of geoeconomics by classifying a number of laws. In this regard, several studies have reached surprising
conclusions about the growth prospects of emerging economies. In some of these studies by 2025
Brazil, Russia, India and China together will account for more than half the size of the current six
largest industrialized economies and in less than 40 years it is possible to surpass them. Although
these economies are already large, they continue to grow at a good pace. The pace of growth in
emerging economies and their increased resistance to economic and financial shocks are a positive
aspect of the global economy, much more than before it could be relied upon the dynamism of these
economies. People from countries with such economies benefit from the advantages of this rapid
pace of development that leads to a higher standard of living. At the same time geo-economic
aspect is observed in the fact that integration and cooperation among developing countries occupy
an important place in the overall development of their external economic relations. Despite
differences in applied schemes and mechanisms of integration, uniting developing countries
currently present over 45 economic groups promoting trade and cooperation between developing
countries with one main goal - to mobilize internal resources and capabilities as the basis of the
common efforts to achieve the necessary progress in socio-economic development. In practice,
these increase their geo-economic focus mainly by their efforts towards the formation of regional
and sub-regional markets in the various groups and pooling raw material and financial resources for
the implementation of joint projects in different fields and industries are important areas of
integration and cooperation between developing countries in different regions and territorial
communities . In geo-economic order current development of integration groupings shows that
integration and cooperation among developing countries in all regions of the world is an objective
reality, based on both the need to develop the productive forces in developing countries, and the
general process of internationalization of economic life in the world economy. However, they often
need new management solutions and flexible management, which requires in geo-economic plan to
apply the methods of management sciences. This is necessitated by the fact that the biggest risks for
the world economy are related to emerging markets where private companies have accumulated
substantial debts amid the fifth year of slow growth from 2011 onwards. In emerging markets there
is up to $ 3 trillion over lending which carries a possible risk of turmoil of bankruptcies in the
private sector in the developing world, which can be affect the global financial markets. On the
other hand the stronger economic growth in the US and Europe in 2015 has strengthened the
financial stability in these regions, but in other parts of the world risks have increased. Despite
improvements in advanced economies vulnerability of emerging markets remains high appetite for
risk and the danger of market liquidity is high. This requires geo-economic approach based on the
effective management of the state. In this direction should be developed mechanisms for analyzing
the effectiveness of current policies in this area with a view toward taking more effective policy
decisions for the future. The transition to an export-oriented policy in terms of innovation, building
the reputation of the country and finding partners becomes a priority for the future development of
modern geo-economic systems. In the new geo-economic realities for the practical application of
geo-economic knowledge is necessary to achieve efficiency which will ensure the successful
development of nation-states in the direction of improving the public policy environment and
business potential, improve infrastructure, improve education, mobilization of financial and human
resources and branding and promotion of modern national economies in the global market.
Currently the contemporary nation-state should thoroughly reconsider its innovation system by
which to carry out the transfer of innovation and new knowledge. This objective can be achieved
through the combined use of the opportunities offered by international trade and research programs
using geo-economic achievements of science and new economic geography.
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Conclusion
From a practical point of view in the modern world geo-economic risks of fragmentation of
international trade rules are obvious enough . A system from which everyone wins, can quite
quickly become a zero-sum game, carrying the unfortunate shade of geo-economic rivalry between
the West and the rest of the world . In today's global games geopolitics gives way to geoeconomics. Geo-economics of the 21-st century should outline the contours of a post-Western
world, to restore the balance between the developed and the emerging power countries and to
determine the place of China in the world. Geo-economics mandates a choice between open global
agreements and economic order based on competitive units. This of course does not deny the
hypothesis that at different temporal moments there will be a geo-economic power or states which
will dominate. For such a hypothesis we can deduce based on focusing our attention on trade and
global consumption. In practice, the construction of the Trans -Pacific Partnership (TPP) will
strengthen economic integration of the United States with much of East Asia. A parallel agreement
for Transatlantic Trade and Investment Partnership (TTIP) will bring back unity in relations
between Washington and Europe. Along with these regional pacts, the European Union is looking
for a way to India and even Japan. To complete the this mess, the US and the EU have a leading
role in the negotiations between more than 20 developed and emerging economies to liberalize the
services sector. What will be the role of countries such as India, Brazil, Mexico, Indonesia and
others? In conclusion, we can distinguish at least two geo-economic development trends of the
modern world. The first is the need to globally make happen a "classical" economic miracle, but not
all countries have adequately trained human capital and technological preparation for extensive
development and modernization. The second is the revival and development of the green economy
"alternative" to the changing planet. As far as the green economy being the only possible way for
wider welfare of the modern world at the moment is debatable. In a geo-economic sense green
growth is not a brake on economic development, but an economic model that seeks and finds
markets thanks to preserved natural environment and complete communities. Minimum requirement
in the green economy growth is that it does not damage nature and does not disrupt society; it is
advisable to help overcome poverty and improve the living environment. The issue of the two geoeconomic paths is mainly related structures of necessity. But depending on the socio-economic
development of the world does not exclude other trends and patterns of geo-economic development
of the world. Tradition says that only rich economy cares about social development and nature
conservation. But today the coin turns and it turns out that in fact precisely the conservation of
nature and social development are the main factors for earnings in the economy. This effectively
means that geo-economics of the 21-st century are needed national policies on growth. So the new
geo-economics of this century will be both global and dependent on national economies and the
pace of urban development related to the modification of human capital as a sustainable workforce
for the economy of the 21-st century.
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У статті представлені теоретико-методичні та практичні аспекти формування та функціонування
логістичних систем у забезпеченні партнерської взаємодії підприємств. Досліджено та уточнено сутність,
складові, принципи побудови та функціонування логістичної системи підприємства з урахуванням
особливостей інтеграційних процесів в бізнесі. Проаналізовано ключові елементи та рівні управління
логістичної системи з урахуванням природи взаємодії в концепції маркетингу.
Ключові слова: система підприємства, логістична система, партнерство, взаємодія, ефективність

Глобалізаційні та інтеграційні тенденції в бізнес-середовищі та суспільному
середовищі обумовлюють необхідність дослідження питань партнерської взаємодії
підприємств з метою забезпечення їх сталого розвитку. Актуальності набуває розробка
теоретико-методичних та практичних аспектів формування та функціонування логістичних
систем у забезпеченні партнерської взаємодії підприємств.
Теоретичні та практичні засади управління логістичними систем підприємств
висвітлені такими науковцями, як: М.Ю. Григорак, Н.І. Возненко, Є.В. Крикавський, О.В.
Посилкіна, Р.В. Сагайдак-Нікітюк, Г.В. Загорій, Л.М. Малянець, Г.Л. Матівєнко-Бляєва,
Ballou, R. H. , Christopher, M. [1-6].
Результати досліджень інтеграційних процесів в бізнесі, представлені такими
вченими як: П.Гембел, М. Стоун, Н. Вудкок, Я.Гордон, Босовська М.В., Коновалюк А,
Буторина О, доповнюються науковими здобутками щодо формування та функціонування
мережевих структур, механізму та маркетингу взаємодії, маркетингу партнерських відносин
(Балабанець А.В., Чепурда Л.М., Коваль Т.А., Яхкінд В.П., Зюкова І.О., Зюкова А.О.). Значна
увага приділяється маркетингу взаємовідносин в управлінні ланцюгами поставок, управління
інтегрованими системами збуту (Шталь Т.В., Добросюк Ю.Б).
Практично всі зазначені вчені використовують методологію маркетингу та логістики.
Разом з тим потребують подальшого дослідження теоретичні та методологічні аспекти
формування та функціонування логістичних систем у забезпеченні партнерської взаємодії
підприємств.
Підприємство, як відкрита динамічна система, використовує сукупність ресурсів та
відповідних процесів їх перетворення з метою досягнення цілей свого існування.
Функціонування та розвиток підприємств неможливий без управління матеріальними,
фінансовими та інформаційними потоками, що складають сутність логістики. Всебічна
інтеграція всіх елементів управління прямими та зворотними матеріальними, фінансовими і
інформаційними ресурсами, їх оперативна та надійна взаємодія обумовлюють економічний
та екологічний ефекти, збільшуючи стійкість підприємства у конкурентному ринковому
середовищі.
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Завданням логістики є формування та управління локальними функціями
перетворення споживчих властивостей продукту у ланцюг постачання. Використання
ресурсів на окремому підприємстві потребує управління логістичними витратами. В межах
підприємства, як учасника
інтегрованої структури бізнесу, йдеться не лише про
надходження та використання ресурсів, а й про обмін ресурсами між учасниками структури.
Необхідним стає управління як логістичними, так і трансакційними витратами [7]. З позиції
інтегрованих структур бізнесу, логістичні витрати доцільно розглядати в контексті витрат на
здійснення потокових процесів, приймаючи їх розподіл між всіма взаємодіючими сторонами
в межах інтегрованої структури бізнесу і його стейкхолдерів [7].
Возненко Н.І., досліджуючи питання адаптивного управління логістичною системою,
зазначає на необхідності формування та використання гнучкого механізму «створення та
реорганізації логістичних потоків за змін зовнішнього середовища для максимального
задоволення потреб споживачів»., що містить два основні елементи: співпрацю (кооперацію
або координацію) та застосування новітніх концепцій та технологій [1, С. 207].
Результати досліджень підтверджують наявність діалектичного взаємозв’язку між
елементами, об’єднаними у логістичний ланцюг та їх взаємодією. Так, елемент може
вважатися складовою логістичного ланцюга лише за наявності взаємовідносин з іншими
елементами цього ланцюга. Водночас, лише за наявності елементів логістичного ланцюга
виникають взаємовідносини у яких вони знаходяться. [8, C. 180].
В межах загальної теорії маркетингу, з позиції маркетингу взаємодії, «відношення
розглядаються як ресурс компанії, що може бути як у діючому стані, так і у без діючому
стані (резервний ресурс)» [8, C. 180]. Взаємовідносини розглядаються як категорія, що
відображає певні системні процеси дії елементів один на одного, їх взаємну обумовленість і
породження одним суб’єктом іншого. Взаємовідносини є об’єктивною і універсальною
формою руху та розвитку через відповідні зв’язки між відповідними елементами [8, C. 180].
Метою управління логістичною системою підприємства є оптимізація довгострокових
управлінських рішень, спрямованих на формування та розвиток партнерських відносин (на
інституціональному рівні), шляхом оптимального використання ресурсного забезпечення,
нарощення конкурентного потенціалу та ефективності діяльності підприємства.
За результатами дослідження в статті запропонована графічна інтерпретація основних
складових логістичного менеджменту як чинника партнерства, за такими укрупненими
складовими, як: діагностичний, функціонально-управлінський, інтеграційно-результативний
контури (рис.1).
Пропонується виділяти діагностичний контур, який передбачає моніторинг та аналіз:
життєвого циклу галузі, життєвого циклу підприємства, зовнішнього та внутрішнього
потенціалів підприємства, аналіз ринкової стратегії за станами взаємодії.
Функціонування логістичної системи спрямоване на узгодження логістичних потоків
та потребує управління на стратегічному, тактичному та оперативному рівнях. Управління
логістичною системою тісно пов’язано з «узгодженням інтересів всіх функціональних ланок
підприємства» [1, С. 210]. Логістична система «працює» зі складовими потенціалу
підприємства, шляхом впливу на відповідні потоки підприємства, ключовими з яких є:
матеріальний,
фінансовий та інформаційний, які поєднують збутову, виробничу,
закупівельну та складську діяльність [1. С. 210]. Все це запропоновано відображати у
функціонально-управлінському контурі (див. рис. 1).
Характеристиками логістичних потоків є: збалансованість обсягів, синхронність
формування потоків в часі, стабільність, ефективність, динамічна рівновага, гнучкість.
Результатом використання логістики у забезпеченні партнерства є: економія ресурсів,
підвищення рівня якості продукції та послуг, підвищення рівня якості бізнесу, забезпечення
конкурентних переваг.
Інтеграційний процес в соціально-економічному аспекті являє собою «процес
формування та становлення нової цілісності, упорядкування та погодження в часі та просторі
її розвитку, яка покликана виконувати задані функції на соціальному, екологічному та
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економічному рівнях» [9, С. 21; 10]. Вищезазначене підтверджує значущість логістики як
«вбудованої функції» інтеграційного процесу при забезпеченні партнерської взаємодії
підприємств.

Рис. 1 Основні складові логістичного менеджменту як чинника партнерства
(розробка автора)
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У теперішній час розвитку економіки все більшого значення набувають фактори, які
обумовлюють можливість досягнення і забезпечення необхідного рівня ефективності
діяльності підприємств.
Маркетинговій підхід до управління підприємством, у тому числі авіатранспортним,
стає все більш необхідним. Такий підхід в сучасних умовах є запорукою ефективного
функціонування авіатранспортних підприємств, підвищення конкурентоспроможності і
водночас критерію результативності їх господарської діяльності.
Найбільш вагомим фактором конкурентоспроможності у діяльності авіатранспортних
підприємств є фактор якості надання авіатранспортних послуг Універсальність проблеми
якості загальновизнана економічною наукою. Дана проблема набуває особливої актуальності
в Україні у зв’язку з розвитком міжнародних відносин, загостренням конкуренції, вступу до
СОТ, що обумовлює необхідність підвищення якості авіатранспортних послуг.
Управління якістю є одним з найважливіших чинників успішної діяльності будьякого підприємства авіаційної галузі. Як складова внутрішнього маркетингу, якість послуги є
запорукою досягнення і підтримання ефективної діяльності авіапідприємства.
Саме тому існує необхідність постійного вдосконалення інструментів та методів
забезпечення, умов і факторів управління якістю як універсальної економіко-організаційної
категорії.
Науковим дослідженням з питань маркетингового забезпечення надання
авіатранспортних послуг та підвищення управління якістю послуг авіатранспортних
підприємств присвячена вкрай обмежена кількість праць, саме тому, поглиблення існуючих
методологічних положень потребують суттєвого перегляду. Особливої уваги заслуговують
методичні підходи, форми та методи що сприяють підвищенню ефективності надання
авіатранспортних послуг.
Діяльність авіатранспортних підприємств у теперішній час здійснюється в умовах
складних економічних перетворень, пов`язаних зі специфікою ринкових відносин в Україні.
Аналіз тенденцій розвитку методів забезпечення якості авіатранспортних послуг
вказують на те, що єдиним правильним підходом до вирішення проблем забезпечення їх
якості є створення на авіапідприємствах спеціалізованих, професіональних систем
забезпечення якості, які відповідають вимогам міжнародних стандартів. Саме тому, все
більш вагомого значення набувають питання, щодо визначення методик ефективного
управління в цих умовах.
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Дослідження і розробка теоретичних, методологічних та інших аспектів забезпечення
якості авіатранспортних послуг, як яскравого представника сучасної авіаційної галузі,
можуть бути широко використані як найбільш спільні для вирішення проблем якості
практично будь-яких видів авіаційних послуг і безпосередньо спрямовані на реалізацію
кардинального реформування економіки.
Все це вимагає нового ефективного науково обгрунтованого підходу для розробки
нових форм і методів удосконалення систем забезпечення. Для цього необхідно:
 визначити найбільш важливі напрями удосконалення систем
забезпечення якості авіатранспортних послуг із урахуванням особливостей цих виробів і
запропонувати конкретні шляхи їх реалізації;
 обрати і обґрунтувати науково-методичну базу побудов
сучасних організаційних структур систем забезпечення якості;
 розробити моделі складу і методи організації розробки систем
забезпечення якості і побудови їх нормативно-технічної бази на основі стандартизації;
 розробити на базі обраної методології і системного підходу
функціональну і організаційну структуру систем метрологічного забезпечення надання
послуг і контролю їх якості;
 розробити методи визначення оптимальних обсягів і
послідовності операцій технічного контролю, вибору контрольованих параметрів за
інформаційним критерієм повноти контролю;
 запропонувати методику вибору засобів метрологічного
забезпечення контролю якості вдосконалених послуг за критерієм економічної ефективності.
Методи і засоби, що сприяють підвищенню ефективності надання авіатранспортних
послуг вимагають наступних дій:
 формування нового підходу до засобу забезпечення якості,
який дозволяє комплексно вирішувати проблему якості як для етапу виробництва, так і для
етапу споживання;
 розробці методів і моделей складу і організації розробки
систем забезпечення якості, побудови їх нормативно-технічної бази на основі стандартизації,
що відповідають сучасним міжнародним вимогам, викладеним у стандартах ІSО серії 9000;
 розробку методи визначення оптимальних обсягів і
послідовносності операцій виробничого контролю, вибору контрольованих параметрів
послуг за інформаційним критерієм повноти контролю, що дають можливість вирішувати
питання підвищення ефективності цих важливих функцій забезпечення якості на проектнорозрахунковій основі;
 розробка методики вибору варіантів засобів метрологічного
забезпечення технічного контролю за економічними критеріями.
Однією з найважливіших проблем створення ефективно функціонуючих систем
управління якістю авіатранспортних послуг є раціоналізація їх розробки на основі
системного підходу і врахування наступних стадій: впровадження, оцінки, споживання і
вдосконалення, що обумовлюється формуванням систем забезпечення якості.
Ефективна діяльність щодо забезпечення якості продукції можлива лише за умови
наявності розвиненої нормативно-технічної бази системи регламентуючої документації, така
система повинна відповідати наступним принципам:
забезпечення дотримання регламентованих вимог;
керованість, відкритість та динамічність;
здатність до структуризації;
організаційно-методична підготовленість на різних рівнях управління;
типовість та уніфікованість процесів;
узгодженість із системами регламентуючих документів більш високого рівня.
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Якість авіатранспортних послуг значною мірою залежить від ефективного контролю,
який дозволяє не лише своєчасно виявляти брак і припинити надходження недоброякісних
послуг до споживачів, але і впливати на процес поліпшення їх якості.
Контроль за якістю послуг на авіатранспортному підприємстві повинен здійснюватися
насамперед відділом з якості та його працівниками, обов'язками яких є перевірка послуг на
відповідність стандарту, технічним умовам, нормативним документам тощо.
Методи оцінки ефективності управління якістю послуг авіатранспортних підприємств
повинні формуватись з урахуванням рекомендацій нормативно-технічної документації,
специфіки управління якістю на авіаційних підприємствах, наукових розробок у сфері якості
та власних досліджень.
Найбільш розповсюдженим показником визначення ефективності управління якістю є
відношення кінцевого результату діяльності підприємства до сукупності витрат на якість:
Еу = Рк/ Вя,
(1)
де Еу – ефективність управління якістю;
Рк – кінцевий результат діяльності, обсяг реалізації послуг;
Вя – витрати на управління якістю (визначаються будь-яким із зазначених раніше
методів) включають витрати на забезпечення, управління та поліпшення якості.
Величина ціни споживання в авіаційній галузі в 3–4 (до 10) рази перевищує ціну
продажу. Поліпшення якості призводить до зростання витрат виробника, отже, і продажної
ціни.
Для того, щоб послуги купували за високою ціною, необхідно, щоб її вдосконалення
зумовило зростання економічного ефекту споживача, тобто за рахунок удосконалення якості
вигоду отримують обидва учасники ринку – споживач і виробник, оскільки зростає
загальний економічний ефект. Споживчу вартість (СВ) можна виразити як функцію від
потреби (П) та якості послуги (Яп):
СВ = f (П, Яп)
Звідси якість послуги може бути обчислена за формулою:
Яп = П/ С,

(2)
(3)

де П – задоволена потреба;
С – кількісна величина вартості послуги.
Корисним ефектом у цьому випадку є скорочення витрат та визначення в споживчій
вартості дійсно корисної її частини, адже, зменшуючи споживчу вартість на суму
економічної вартості, можна отримати спожиту частку, яка ототожнюється із задоволеною
потребою.
Використання залежності економічної ефективності та поліпшення якості дає
можливість рекомендувати її для використання у практичній діяльності аеропортів.
Управління якістю є одним з найважливіших чинників успішної діяльності будь-якого
підприємства авіаційної галузі.
Як складова внутрішнього маркетингу, якість послуги є запорукою досягнення і
підтримання ефективної діяльності авіапідприємства.
Ефективність управління якістю авіатранспортного підприємства
може бути
визначена на основі вибору та виконання оптимальних варіантів операцій в сфері якості, за
певних умов діяльності та заданого критерію оптимізації, згідно з якими функціонування
аеропорту буде визначатися найкращим з можливих.
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У статті розглянуто сутність моніторингу маркетингового середовища діяльності підприємства на
ринку, конкретизовано фактори, що впливають на його динаміку та визначено проблеми, які пов’язані з його
проведенням.
Ключові слова: моніторинг, маркетингове середовище, зовнішнє середовище, внутрішнє середовище,
прибуток підприємства.

Вступ. Будь-яке підприємство, не залежно від форми власності, представляє собою
систему, що тісно взаємодіє із зовнішнім середовищем. Причому їх взаємодія така, що
зовнішні умови, формуючи джерела та інструментальну базу підприємництва, виступають в
якості факторів, зміна яких призводить до зміни внутрішніх умов функціонування
підприємства. Тому виникає необхідність проведення моніторингу маркетингового
середовища діяльності підприємства на ринку.
З різних позицій наукові і методичні основи визначення сутності, ролі результатів
маркетингової діяльності підприємства та задач моніторингу досить повно викладені в
працях українських та зарубіжних вчених, таких як Балабанова Л.В., Воронкова А.Е.,
Димченко В.В., Закіров Р.І., Козаченко Г.В., Лігоненко Л.О., Линовицька С.А., Міщенко
А.П., Поліщук І.І., Попов К.П., Покропивний С.Ф., Суворова В.Б., Сухоруков Т.В.,
Шубравська О.В. та інші.
Проте ряд питань, пов’язаних з моніторингом факторів впливу на результати
маркетингової діяльності підприємства все ще не знайшли належного відображення в
наукових дослідженнях, тому звернення до цих питань є досить актуальним.
Для забезпечення отримання стабільного прибутку підприємства, необхідним є,
насамперед, визначення кінцевої мети, розробка плану ефективної діяльності, в тому числі
маркетингової, та проведення порівняльної оцінки запланованих показників із фактичними.
Однак усі ці процеси не можливо відстежити та коригувати, якщо на підприємстві не
проводиться моніторинг його фінансового стану. Саме він дає змогу виявити існуючі на
підприємстві проблеми та причини їхнього виникнення. Під моніторингом розуміють вид
управлінської діяльності, спрямований на оцінку рівня виконання завдань і досягнення цілей,
виявлення відхилень, збоїв, недоліків та причин їхнього виникнення з метою уникнення на
повторення помилок, мінімізації витрат, подолання складних організаційних проблем.
У результаті моніторингу маркетингового середовища діяльності підприємства
одержують інформацію про зовнішнє та внутрішнє середовище, причини зміни стану
досліджуваних факторів, а також передбачення трендів їх розвитку. Це дає можливість
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визначити об'єктивну та точну картину фінансового стану підприємства, його можливості та
загрози, а також дає змогу виявити, які із факторів впливу потребують детального вивчення, і
в разі потреби, усунення (якщо це фактори внутрішнього середовища). Фактори зовнішнього
середовища не підконтрольовані з боку підприємства, тому потребують особливої уваги та
негайного виявлення їх впливу на маркетинговий результат підприємства [1, с.123].
Моніторинг маркетингового середовища діяльності підприємства на ринку
проводиться за допомогою аналізу середовищ: зовнішнє середовище підприємства;
внутрішнє середовище підприємства.
Зовнішнє середовище підприємства – це сукупність господарських суб’єктів,
економічних, суспільних і природних умов, національних та міждержавних інституційних
структур та інших зовнішніх, відносно підприємства, умов і факторів, що діють у
глобальному оточенні. Ці фактори, що виникають в оточуючому середовищі впливають на
функціонування підприємства. Середовище, в якому діє підприємство, ніколи не буває
стабільним. І звичайно, кожне підприємство повинно не тільки знати його природу та зміни,
але і вміти реагувати на них.
Через широту і періодичність впливу на підприємство, дане середовище
класифікують на: макросередовище підприємства; мікросередовище підприємства.
Макросередовище створює загальні умови перебування підприємства в зовнішньому
середовищі і формує її довгострокову прибутковість. Фактори, віднесені до
макросередовища, практично не є підконтрольними з боку підприємства.
Можна виділити деякі специфічні характеристики макросередовища:
- макросередовище звичайно складніше, ніж мікросередовище, що обумовлюється
його невизначеністю, тобто відсутністю інформації про стан і можливі зміни середовища.
Останнє не дозволяє спрогнозувати наслідки впливу цього середовища на маркетингову
діяльність підприємства;
- макросередовище впливає на діяльність підприємства опосередковано (побічно),
тобто не так помітно, як мікросередовище. Проте цей вплив необхідно враховувати;
- процеси, що протікають у макросередовищі, досить складні, найчастіше
взаємозалежні і суперечливі.
Провівши аналіз наукових праць [1-5], було визначено, що на маркетингову діяльність
підприємства впливає сім груп факторів макросередовища, а саме: економічні, політичні,
науково-технічні, демографічні, екологічні, соціокультурні, міжнародні.
До групи економічних факторів відносять: рівень та темпи інфляції, оподаткування,
зростання та спад виробництва, рівень динаміки цін, коливання курсу валюти відносно
валют інших країн.
Наступним є політичний фактор. Нестабільна політична ситуація в Україні, як фактор
впливу на результат маркетингової діяльності підприємства, спричиняє відтік капіталу від
галузей, що потребують значних довгострокових інвестицій, і водночас спрямовує
підприємницьку діяльність у бік короткого обігового циклу.
Слід звернути увагу на науково-технічний фактор, оскільки нерівномірний перебіг
науково-технічного прогресу, розбіжність у просторі і часі створення та використання
технічних новинок вимагають врахування підприємствами рівня і тенденцій технікотехнологічного розвитку і того, як його досягнення використовуються конкурентами. Тому
необхідно аналізувати можливий вплив загальносвітового науково-технічного середовища на
створення і впровадження технологічних новацій. При цьому велику увагу слід приділяти
науковим винаходам і відкриттям, які можуть революційно вплинути на подальше
використання існуючих технологій, роблячи їх малоперспективними.
Демографічний фактор характеризує зміну структури населення за віковими,
національними, кваліфікаційними ознаками, рівнем освіти, доходів, споживацькими
перевагами тощо. Їх аналіз дає можливість зрозуміти, зокрема, чи достатній освітній та
кваліфікаційний рівень населення регіону для забезпечення позитивного сприйняття
продукції чи послуг підприємства. Такі фактори слід приймати до уваги, визначаючи сегмент
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споживачів, для яких передбачається виготовляти продукцію, для оцінки можливостей
залучення трудових ресурсів відповідної кваліфікації, для оцінки місткості ринку і
обґрунтування інших управлінських маркетингових рішень.
До основних екологічних факторів впливу, що мають враховуватися і прогнозуватися
у підприємницькій діяльності належать: обсяги викидів у середовище забруднюючих та
отруйних речовин; рівень фізичного (електромагнітного, радіаційного, теплового) впливу на
середовище; надійність і соціально-екологічна безпека виробничих систем та великих
технологічних утворень – гідротехнічних споруд, тунелів тощо; кількість і якість продукції,
що виготовляється, її безпечність і утилізаційна придатність; стан природного середовища, в
якому знаходиться підприємство і розміри можливих незворотних негативних наслідків.
Вивчення соціокультурного фактора макрооточення направлене на те, щоб з’ясувати
вплив на бізнес таких соціальних явищ і процесів як: відношення людей до роботи і якості
життя, існуючі в суспільстві звичаї і вірування; цінності; демографічні структури
суспільства; ріст населення, рівень освіти, мобільність людей або готовність до переміни
місця проживання тощо.
Міжнародний фактор (по окремих країнах) характеризує структуру господарства
країни, характер розподілу доходів, середній рівень заробітної плати, вартість транспортних
послуг, рівень валового національного продукту, рівень податків.
Мікросередовище складається з факторів, що безпосередньо впливають на
підприємство. До основних факторів відносять: споживачів, галузь, конкурентів,
постачальників, партнерів підприємства (контактні аудиторії).
Внутрішнє маркетингове середовище підприємства являє собою частину загального
середовища його діяльності, що знаходиться в межах підприємства. Це середовище здійснює
постійний і безпосередній вплив на функціонування підприємства. Тому після дослідження
зовнішнього середовища необхідно проводити оцінку маркетингового потенціалу
підприємства з метою визначення його ефективної конкурентної стратегії, через це
дослідження внутрішнього середовища, здійснюване заради стратегічних цілей, повинно
бути системним і поетапним.
Внутрішнє маркетингове середовище підприємства - це елементи та фактори, що
визначають внутрішній стан, сильні і слабкі сторони і, значною мірою, ефективність
маркетингової діяльності підприємства [2, с.11].
Підприємство як складна система містить окремі підсистеми (планування, маркетинг,
фінанси, роботу з персоналом тощо), кожна з яких представлена певною кількістю
структурних підрозділів (департаменти, відділи, сектори, бюро). Найбільш часто
пропонується проводити аналіз п'яти функціональних сфер діяльності підприємства:
маркетинг, фінанси (бухгалтерський облік), виробництво, людські ресурси й організація
управління [3, с.276].
До факторів внутрішнього середовища підприємства відносять його виробничий
потенціал, кадрово-управлінський потенціал, конкурентоспроможність продукції і
конкурентний маркетинговий потенціал, процес організації маркетингу і збуту, фінансовий
стан, стратегія, місія і цілі, ефективність виробництва, організаційна структура і культура,
організація виробництва і праці, мотиваційні механізми, екологічність виробництва,
соціальна ефективність, імідж підприємства тощо.
Проведення моніторингу маркетингового середовища діяльності підприємства на
ринку складається із наступних етапів: визначають фактори макро-, мікро- і внутрішнього
середовища, що впливають на підприємство; отримують про ці фактори максимальну
інформацію; оцінюють отриману інформацію про кожний фактор впливу середовища на
підприємстві і прогнозують величину можливого впливу; результатом оцінювання величини
впливу кожного фактора на підприємство є визначення можливостей і загроз зовнішнього
середовища та сильних і слабких сторін - внутрішнього;
Пошук інформації про фактори середовища здійснюють переважно за допомогою
таких форм і методів:
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- сканування середовища - процес збирання уже сформованої інформації (статистичні
збірники, наукові статті та ін.) на основі спостереження, опитування (анкетування) - метод
Делфі та експерименту;
- моніторингу середовища - постійне збирання поточної і нової інформації за
допомогою екстраполяції (прогнозування від досягнутого рівня), «мозкового штурму»
(спільного прогнозування майбутнього групою експертів), статистично-математичного
моделювання, побудови сценаріїв тощо [4, с.431];
- прогнозування середовища - створення інформації про майбутній стан підприємства.
При проведенні моніторингу маркетингового середовища діяльності підприємства на
ринку виникає ряд наступних проблем:
- перш, за все проведення моніторингу потребує великих затрат часу, оскільки
проводиться збір інформації та обробка одержаних результатів;
- для проведення моніторингу необхідний спеціальний експерт на підприємстві;
- постійне проведення моніторингу потребує додаткового витрачання коштів
підприємства;
- важко виміряти, наскільки успішним була реалізація того чи іншого завдання при
проведенні моніторингу. Також, не завжди можна швидко оцінити, чи виконання певного
завдання впливає на кінцевий очікуваний результат, який необхідно досягнути [5, с.28]. Щоб
вирішити цю проблему, треба обов’язково розробити індикатори, за якими буде
вимірюватися успішність виконання кожного завдання;
- план моніторингу має систематично оновлюватися з урахуванням змін у середовищі.
Виконання завдань моніторингу мають бути не разовими заходами, а безперервним
процесом аналізу, перегляду і коригування стратегії. Цей план, у свою чергу, має
аналізуватися і переглядатися принаймні щорічно, щоб гарантувати, що індикатори
відповідають намірам і надають адекватну інформацію;
- проблема застосування моніторингу маркетингового середовища діяльності
підприємства на ринку полягає у недостатності методологічної бази для створення
ефективних моніторингових систем. Отже, питання, пов’язані з впровадженням моніторингу
зовнішнього та внутрішнього середовищ ще недостатньо вивчені. На жаль, незважаючи на
гостру потребу у методологічних розробках щодо моніторингу факторів впливу на
результати маркетингової діяльності підприємства, поки що не набув належного розвитку у
вітчизняній науці та практиці. Отже, моніторинг маркетингового середовища діяльності
підприємства на ринку є важливим інструментом, що дає можливість покращити кінцевий
результат діяльності підприємства.
Література:
1.
2.
3.

4.
5.

Балабанова Л.В. Маркетинг: Підручник / Л.В. Балабанова / - 2-ге видання, перероблене і доповнене. Київ: Знання, 2009. - 645 с.
Цаль І.І. Моніторинг факторів впливу на результати фінансової діяльності оператора поштового
зв’язку: Автореф. дис.….. канд. екон. наук: 08.00.04 / І.І. Цаль; Одеська національна академія зв’язку
ім. О.С. Попова. – Одеса, 2011. – 20 с. – укр.
Полищук И.И. Мониторинг маркетинговой деятельности предприятия на рынке услуг / И.И. Полищук,
А.Е. Бондаренко // Institutional framework of the economy functioning in conditions of transformation:
Collection of scientific articles. Vol. 1 - Verlag SWG imex GmbH, Nürnberg, Deutschland, 2014. - 348 p. - Р.
275-277.
Поліщук І.І. Моніторинг факторів макросередовища підприємства поштового зв’язку на ринку послуг /
І.І. Поліщук, В.В. Шарко // Формування механізму стійкого розвитку економіки: теорія та практика. –
Дніпропетровськ: ФОП «Дробязко С.І.», 2014. – 438 с. – С. 427-437.
Закіров Р.І. Деякі проблеми розвитку моніторингу підприємства / Р.І. Закіров// Гроші і кредит (укр.).2015.- № 4.- C.26-31.

205

Riabchyk A.V.
Ph.D., Associate Professor
National University of Life and Environmental Sciences of Ukraine, Kiev, Ukraine

SCIENTIFIC AND PRACTICAL ASPECTS OF MARKETING RESEARCH OF
THE FOREIGN MARKET
Рябчик А.В.
к.е.н., доцент
Національний університет біоресурсів і природокористування України, м. Київ
НАУКОВО-ПРАКТИЧНІ АСПЕКТИ МАРКЕТИНГОВОГО ДОСЛІДЖЕННЯ
ЗАРУБІЖНОГО РИНКУ
This definition of marketing research in an international environment and the purpose of international
marketing research. The basic task of marketing research overseas market. A process of marketing research overseas
market. The main factors and indicators to assess foreign market.
Key words: international marketing, foreign market, international market research, marketing research of the
foreign market, enterprise, research process
Наведено визначення маркетингового дослідження в міжнародному середовищі та мету міжнародних
маркетингових досліджень. Виявлено основне завдання маркетингового дослідження зарубіжного ринку.
Запропоновано процес проведення маркетингового дослідження зарубіжного ринку. Визначено основні
фактори та показники для оцінки зарубіжного ринку.
Ключові слова: міжнародний маркетинг, зарубіжний ринок, міжнародне маркетингове дослідження,
маркетингові дослідження зарубіжного ринку, підприємство, процес дослідження

В сучасних умовах більшість вітчизняних підприємств мають достатньо можливостей
для виходу на зарубіжні ринки і здійснення міжнародної діяльності. Для ефективного
функціонування в міжнародному конкурентному середовищі, і відповідно прийняття
ефективних управлінських рішень, забезпечення конкурентних переваг на зарубіжному
ринку, розробки маркетингової стратегії і тактики, зниження фінансового ризику,
визначення шляхів і напрямів розвитку підприємствам необхідно володіти різноманітною
достовірною інформацією про стан та перспективи розвитку всіх елементів освоюваного
ринку. Тому маркетингові дослідження зарубіжного ринку є невід’ємною складовою і
необхідною, досить важливою умовою для ефективної діяльності будь-якого підприємства в
міжнародному масштабі.
Маркетингові дослідження в міжнародному середовищі представляють собою
систематичний пошук, збір, обробку і опис інформації, яка пов’язана з проблемами
маркетингу товарів і послуг за кордоном [1, с. 569]. Метою міжнародного маркетингового
дослідження є виявлення можливостей фірми зайняти конкурентні позиції на конкретному
зарубіжному ринку або його сегменті шляхом пристосування продукції, яку випускає фірма,
до попиту і вимог споживачів, а також розробка прогнозу розвитку ринку або сегменту [2, с.
298]. На думку багатьох науковців, міжнародне маркетингове дослідження складається з так
званих двох основних блоків: дослідження зарубіжного ринку і дослідження потенційних
можливостей підприємства в порівнянні з вимогами даного зарубіжного ринку та
потенціалом наявних на даному ринку конкурентів. Результати таких досліджень нададуть
точну відповідь на ряд важливих питань для ефективної міжнародної діяльності
підприємства.
Здійснювати маркетингові дослідження на зовнішньому ринку дещо складніше, ніж
на внутрішньому, хоча значних відмінностей не існує, оскільки в обох випадках
використовуються одні і ті ж маркетингові принципи та методи. Проте певна специфіка,
породжувана особливостями функціонування зарубіжних ринків і умовами роботи на них,
підвищений ризик іноземного підприємництва та обсяг необхідної інформації для здійснення
такого бізнесу потребують знання і урахування особливостей міжнародного маркетингового
дослідження. Ці особливості визначаються трьома основними факторами: умовами
оточуючого середовища, відносинами учасників ринку (конкурентів, покупців,
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посередників) і неоднозначністю дії маркетингового інструментарію в умовах, які постійно
змінюються, на ринках різних країн [1, с. 569].
Алгоритм проведення маркетингового дослідження зарубіжного ринку наведено на
рисунку 1. Слід відмітити, що єдиної універсальної схеми маркетингового дослідження
зарубіжного ринку не існує, оскільки кожне конкретне маркетингове дослідження значно
залежить від його мети і завдань, об’єктів дослідження, інструментарію, діяльності і
можливостей підприємства, а також кожної зарубіжної країни та умов функціонування
зарубіжного ринку.
Етап 1.
Визначення цілей і
завдань дослідження
зарубіжного ринку

Визначення потреби в проведенні дослідження зарубіжного
ринку; визначення і формулювання проблем; формулювання
цілей маркетингового дослідження зарубіжного ринку;
постановка завдань дослідження зарубіжного ринку

Етап 2.
Розробка плану
дослідження
зарубіжного ринку

Визначення об’єктів дослідження зарубіжного ринку; побудова
структури дослідження; розробка календарного графіку
процесу дослідження; визначення відповідального персоналу
за дослідження ринку; формування бюджету дослідження
ринку; визначення форми, змісту звіту

Етап 3.
Збір вторинної
інформації

Визначення джерел внутрішньої вторинної інформації;
визначення джерел зовнішньої вторинної інформації про
зарубіжний ринок; збір вторинної маркетингової інформації

Етап 4.
Збір первинної
інформації

Вибір методу збору первинної інформації; розробка
вибіркового плану і визначення обсягу вибірки; розробка
форм збору первинних даних; збір первинних даних

Етап 5.
Аналіз даних

Систематизація і шкалювання;
результатів; прогнозування

Етап 6.
Підготовка звіту про
дослідження
зарубіжного ринку

Складання звіту про проведене маркетингове дослідження
зарубіжного ринку; формулювання висновків; підготовка і
проведення
презентації
про
проведене
дослідження
зарубіжного ринку та представлення його результатів

аналіз,

інтерпретація

Рис. 1. Процес маркетингового дослідження зарубіжного ринку
Джерело: сформовано і побудовано автором

Головне завдання маркетингового дослідження зарубіжного ринку полягає в аналізі
можливостей і ризиків діяльності підприємства на даному ринку. Основними цілями
дослідження забіжного ринку є: вивчення факторів, що впливають на стан і тенденції
розвитку ринку; вивчення параметрів ринку з врахуванням стану і тенденцій розвитку
ринкової кон’юнктури зарубіжної країни і її конкретних товарних ринків; розробка прогнозу
розвитку ринку. Особливого значення набуває інформація про зарубіжний потенціал ринку і
збуту. Для отримання такої інформації необхідно проаналізувати вплив факторів оточуючого
середовища на стан і розвиток зарубіжного ринку. До таких факторів слід віднести: загальні
умови ринкового середовища на різних сегментах зарубіжного ринку; економічні, соціальні,
геологічні і кліматичні особливості; різноманітність умов транспортної інфраструктури;
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більш високу інтенсивність і динаміку конкуренції на зарубіжному ринку [1, с. 569]. Отже,
дослідження зарубіжного ринку має обов’язково включати [3, с. 29-30]:
 оцінка попиту, товарної пропозиції та їх співвідношення;
 вивчення вимог споживачів до товару;
 аналіз перспектив розвитку ринку;
 вивчення, аналіз форм і методів торгівлі;
 вивчення і оцінка діяльності конкурентів;
 вивчення фірм-покупців, які зацікавлені в товарі;
 вивчення комерційної практики, транспортних, правових, соціальнополітичних та інших умов.
Крім того, на думку науковців, дослідження зарубіжного ринку також має
проводитися на основі наступних характеристик [4, с. 172-173]:
□ місця походження ринку (регіону, країни, території);
□ продукції (галузей, видів продукції, фірм-виробників, методів і форм збуту,
обслуговування продукції і т. п.);
□ споживачів (галузей, видів продукції, фірм-виробників і покупців, цілей і способів
споживання);
□ конкуренції.
При оцінці попиту на товар важливе значення має виявлення потреби в товарі, рівня
купівельної спроможності зарубіжних споживачів, вимог споживачів до товару, перспектив
зміни потреб в товарі, виражених не лише темпами росту споживання, але й
характеристикою життєвого циклу товару. Аналіз споживчого попиту потребує вивчення
демографічних факторів, в т. ч. загальної чисельності населення зарубіжної країни, рівня
народжуваності, вікового складу, географічного розподілу населення, статевого розподілу,
розподілу за соціальними ознаками тощо. При аналізі купівельної спроможності з’ясовується
рівень доходу на душу населення, зміна індексу вартості життя, динаміка заробітної платні,
обсяги і умови надання споживчого кредиту, розподіл споживчих витрат, сума заощаджень
населення в зарубіжній країні та рівень освіти і професійної підготовки. Дані визначаються
на основі статистики споживання за досліджуваний період або розраховуються на основі
даних про виробництво, експорт, імпорт і перехідні запаси даного товару.
При проведенні аналізу пропозиції важливе значення мають наступні показники:
кількісна оцінка пропозиції товару; структура пропозиції; ступінь оновлення асортименту;
рівень цін на товари різних моделей і класифікацій; частка найкрупніших фірмпостачальників товару на зарубіжний ринок; оцінка перспектив розвитку пропозиції.
Кількісна оцінка пропозиції товару здійснюється на основі статистичних даних про
виробництво та імпорт товару. Основними показниками для оцінки пропозиції можуть бути:
обсяг капіталовкладень в розширення і оновлення основного капіталу; індекси виробництва і
відвантажень, постачання і портфель замовлень фірм; розміри і структура затрат на науководослідницькі і дослідно-конструкторські розробки; частка і кількість нових товарів на
зарубіжному ринку. Аналіз кон’юнктури зарубіжного ринку припускає визначення
перспектив розвитку виробництва, споживання, динаміки і рівня цін в сфері міжнародної
торгівлі.
При аналізі вимог зарубіжних споживачів до товару слід виходити з того, що
споживач сам визначає відповідність запропонованого йому товару своїй потребі. Серед
загальних вимог слід виділити новизну і високий технічний рівень виробу, якість, рівень
післяпродажного обслуговування, сприятливе співвідношення ціни товару і його корисності,
також потрібно знати специфічні вимоги у відношенні асортименту і якості продукції
(надійність і легкість в експлуатації, міцність тощо). Аналіз перспектив розвитку ринку
закінчується розробкою прогнозу розвитку зарубіжного ринку конкретного товару або
галузі, включаючи короткострокові тенденції, які слугують основою для розробки програми
міжнародного маркетингу підприємства.
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При вивченні діяльності фірм-конкурентів узагальнюється наступна інформація: позиції конкурентів на даному зарубіжному ринку: обсяги продажів, рейтинг фірм, частки
фірм-конкурентів в загальному обсязі продажів; - характер продукції, що випускається:
технічні параметри, ціна, торговий знак, фактори конкурентоспроможності; - види і характер
післяпродажних послуг, ціна технічного обслуговування; - практика рекламної діяльності на
зарубіжному ринку та інших маркетингових комунікацій; - товаропросування; - стратегії
маркетингової діяльності підприємств; - фінансовий стан фірм-конкурентів, їх
платоспроможність; - кількісні показники: капіталовкладення, НДДКР, витрати, прибуток; комерційні умови збуту: ціна, кредити; пільги, знижки, строки поставки; - портфель
замовлень тощо.
При вивченні зарубіжних споживачів слід виходити з призначення товару:
споживчого або виробничого. Споживачами продукції виробничого призначення можуть
бути промислові фірми і їх дочірні підприємства, торгово-посередницькі компанії: оптові,
імпортні та інші. При вивченні фірм-споживачів слід знати стан фірми на зарубіжному
ринку, частку в споживанні, стабільність попиту, методи здійснення фірмою комерційних
операцій, імідж тощо. Покупцями продукції споживчого призначення виступають перш за
все торгово-посередницькі фірми: оптові, роздрібні, дилерські та інші. При їх вивченні слід
дослідити їх імідж, методи здійснення роздрібної торгівлі, умови надання покупцям пільг
(споживчий кредит, безкоштовне післяпродажне обслуговування, знижки), характер
проведення рекламних кампаній, розподіл території збуту, канали реалізації та їх
ефективність [2, с. 302].
Дослідження комерційної практики передбачає вивчення наступних питань: договірна
практика, застосування типових контрактів, застосування торгів, торгові звичаї. Вивчення
транспортних умов включає: наявність прямого зв’язку між країною-експортером і
вивчаючим ринком, тарифи лінійного судноплавства, фрахтові ставки, залізничні тарифи,
вартість вантажно-розвантажних робіт, митні збори, правила і особливі умови перевезення,
правила здачі і прийняття вантажів.
Важливе значення мають правові питання міжнародної діяльності: закони про
страхування і торгове судноплавство, охорону промислової власності, патентування
винаходів, реєстрації товарних знаків, порядок вирішення спорів з міжнародних комерційних
угод в судовому порядку. Торгово-політичні умови включають: зміст міжурядових угод;
систему державного регулювання зовнішньої торгівлі; наявність імпортних обмежень;
порядок отримання ліцензій; рівень мита, під який підпадає товар; валютне законодавство
країни: контроль за переведенням прибутку, конвертованість валюти тощо.
Слід зазначити, що конкретні практичні рішення щодо організації та проведення
маркетингових досліджень на зарубіжних ринках, визначення напрямів міжнародного
дослідження, методів і технологій проведення є досить різноманітними та залежать від
значної кількості різних ринкових факторів і умов зарубіжної країни, а також від напрямів
діяльності, фінансових можливостей, організаційної структури та розмірів самих
підприємств.
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The article discusses ways of introducing STEM-education in the educational process. Based on numerous
studies analyzed the views of scientists on the use of STEM-education as a vehicle for creativity. It was determined that
the application orientation and inventive problem is a powerful tool for the development of creative abilities of students.
If was the factors that characterized the factors that development of creative abilities of students, associative,
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У статті розглянуто шляхи впровадження STEM-освіти у навчально-виховний процес. На основі
численних досліджень проаналізовано погляди науковців щодо використання STEM-освіти як засобу розвитку
творчих здібностей. Визначено, що завдання прикладної спрямованості та винахідницькі задачі є потужним
засобом для розвитку творчих здібностей учнів. Охарактеризовано фактори, що впливають на розвиток
творчих здібностей учнів: асоціативність, діалектичність та системність мислення.
Ключові слова: STEM-освіта, мислення, здібності, уява, інтелект, творчість, творча уява,
винахідницькі задачі.

Одним із головних векторів національної освіти є перехід до STEM-освіти, що сприяє
підвищенню якості підготовки висококваліфікованих спеціалістів, готових до діяльності у
нових соціокультурних умовах, здатних приймати оригінальні та адекватні до ситуації
рішення, бачити перспективи та планувати стратегії й тактики розвитку ефективної
міжособистісної взаємодії. У цих умовах особливої актуальності набуває проблема
активізації творчого потенціалу учнів, розвиток творчих здібностей, залучення їх до творчої
та дослідницької діяльності.
Акронім STEM вживається для позначення популярного напряму в освіті, що
охоплює природничі науки (Science), технології (Technology), технічну творчість
(Engineering) та математику (Mathematics). У докладі ЮНЕСКО наголошується: «STEM —
це навчальна програма, що ґрунтується на ідеї освіти дітей у чотирьох дисциплінах (наука,
технологія, інжиніринг та математика) як прикладних, так і пов’язаних між собою. Поряд із
наукою та високими технологіями, найважливішою сферою інноваційної освіти стають
креативні індустрії (creative industries) або галузі, що засновані на творчому та
інтелектуальному капіталі.
Протягом першого десятиліття XXI століття потреби в STEM-освічених
кваліфікованих фахівцях, що володіють не тільки теоретичними знаннями, а й практичними
навичками роботи зі складними технологічними об’єктами, істотно змінилися. Зокрема
дослідження вчених [6; 10], що займаються вивченням даної проблеми виявили ряд суттєвих
проблем і суперечностей: 1) існуюча, традиційна, знанієва система освіти не відповідає
вимогам і запитам навчання і підготовки робочої сили XXI століття; 2) зниження мотивації
щодо вивчення STEM-предметів і вибору професії відповідного типу; 3) спостерігається
низький рівень успішності в дисциплінах фізико-математичного профілю, а також
відсутність здібностей вирішувати реальні проблеми, що вимагають знань і застосувань
STEM-дисциплін.
Ці недоліки призвели до зменшення числа підготовлених кваліфікованих STEMпрацівників. Дефіцит STEM-працівників є і буде надалі загрозою для національної
конкурентоспроможності. Бред Сміт (Brad Smith) — виконавчий віце-президент корпорації
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Microsoft і генеральний радник компанії — на прес-конференції для журналістів, зібраної
після того, як Microsoft звернулася до Конгресу США з приводу візової політики для певного
роду емігрантів, зауважив: «нестача кваліфікованих фахівців досягла такого рівня, що можна
говорити про кризу геніїв для високотехнологічних компаній» [10].
Таким чином, необхідність вирішення даних проблем актуалізує реформування
традиційної системи освіти, зокрема в напрямку розвитку STEM-освіти. Метою статті є
дослідження шляхів впровадження STEM-освіти у навчально-виховний процес як засіб
розвитку творчих здібностей учнів.
Виклад основного матеріалу: Сьогодні більш ніж 20 міжнародних освітніх
технологій досліджують проблему STEM-освіти в області науки, технології, інженерії та
математики. Було встановлено, що концепція STEM-освіти трактується по-різному. Деякі
вважають що STEM-освіта покращує викладання окремих предметів, інші вважають, що
STEM слід навчати, використовуючи інтеграційний підхід до навчання. Більшість науковців
поєднують ці підходи. Різні країни вивчають STEM-освіту у зв’язку з політичною та
економічною кризою. Розробка програми STEM неоднозначна. У багатьох країнах ведуться
дискусії про STEM-освіту, але мало дій було зроблено для зміни системи освіти, щоб
впровадити її у процес навчання.
У провідних країнах світу розроблено багато освітніх стратегій, у яких пропонуються
шляхи впровадження STEM-освіти у навчально-виховний процес та пропонуються різні
спеціалізовані програми для початкової, середньої та вищої професійної освіти. Наприклад,
Австралія, Англія, Шотландія, США опублікували національні доповіді, в яких викладено
рекомендації щодо реалізації реформи STEM-освіти. Австралія, Китай, Англія, Корея,
Тайвань, США працюють над розробкою навчальної програми К-12 STEM, яка спроектована
як набір інтеграційних міждисциплінарних підходів в кожній з STEM-дисциплін. Велику
увагу в цих навчальних програмах приділено тому, щоб учні усвідомили, яким чином
навчання STEM вплине на їх майбутню професійну діяльність, зокрема на кар’єру в певній
професії. У Франції, Японії, Південній Африці загальноосвітні навчальні заклади та
позашкільні професійні організації займаються розробкою неформальних програм STEMосвіти (наприклад, літні табори, позашкільні заходи, конкурси тощо), які привертають увагу
школярів до STEM-професій і дають можливість для навчання за різними напрямками
STEM-освіти [6].
Необхідно відзначити, що працювати в руслі концепції STEM-освіти здатні тільки
педагоги, які отримали спеціальну підготовку або пройшли додаткове професійне навчання
та готові працювати в єдиній системі природничо-наукових навчальних дисциплін і
технологій. Для вирішення даної проблеми в США, наприклад, була прийнята національна
програма з підготовки понад 100 тисяч вчителів в області STEM-освіти за найближчі 10
років [10].
Значних успіхів досяг Сінгапур. Сінгапурська система освіти незмінно перспективна.
Прийняттям двомовності з англійською мовою (в доповнення до рідної мови),
зосередженістю на науці, технології, інженерії та математиці (STEM) — Сінгапур
передбачив багато з ключових стратегій в галузі освіти, прийнятих сучасними політиками.
Ще в 2002 році була запущена ініціатива «Перетворення Сінгапуру», націлена на
перетворення цього міста-держави на світовий центр креативності, інновацій та дизайну.
Уряд Сінгапуру реформує систему освіти так, щоб стимулювати креативні якості молоді.
Один зі шляхів цього — підготовка молодих, по-новому мислячих талановитих людей в різні
державні структури, які відповідають за економічну політику.
Відповідно наказу Міністерства освіти та науки в Україні створено робочу групу з
питань впровадження STEM-освіти. ЇЇ головними завданнями є формування навичок
дослідницької діяльності у формі, доступній для певного віку, психічного і ментального
розвитку; закладення основ обізнаності зі STEM-галузей і професій; стимулювання інтересу
учнів до подальшого опанування курсів, пов’язаних зі STEM. У середній школі введенно
міждисциплінарні програми навчання, збільшенно поінформованість учнів зі STEM211

предметів і професій, а також академічних вимог у STEM-областях і професіях. У старшій
школі впровадженно програми навчання з акцентом на застосуванні STEM-предметів,
запропонувано курси для підготовки у STEM-областях і професіях, а також підготовка
учнівської молоді до успішної післяшкільної зайнятості та освіти. При цьому на будь-якій
стадії ця система «наводить мости» і з’єднує шкільні й позашкільні можливості та форми
навчання.
Відповідно матеріалам Усеукраїнського круглого столу «STEM-освіта в Україні: від
дошкільника до компетентного випускника», у нас дуже хороші показники за кількістю осіб,
які вступають до ВНЗ, і чисельністю людей з вищою освітою взагалі [6]. За показником
Quality of math and science education («Якість математичної і технічної освіти») ми входимо
до тридцятки кращих країн зі 148. А от за показником «Готовність до інновацій», на жаль,
пасемо задніх. Але науковці переконані, що українська система освіти має важелі, аби
вплинути на цю ситуацію. Для цього потрібно приділяти увагу науковій, дослідницькій
діяльності учнів; вдосконалити зміст освіти, підготувати викладачів, створити відповідні
умови й інфраструктуру, проводити моніторингові дослідження. І, мабуть, найважливіше –
потрібна єдина освітня політика. Академічні знання – не єдине мірило професійності людини
XXІ століття. Креативне, аналітичне, творче, інноваційне мислення, вміння працювати над
проектами в команді, інформаційна грамотність і навички ефективного використання ІКТ –
ось неповний перелік характеристик сучасної успішної людини.
При всьому різноманітті існуючих підходів практично всі дослідники сходяться на
думці, що STEM-освіта — це сучасний освітній феномен, що означає підвищення якості
розуміння учнями дисциплін, що відносяться до науки, технології, інженерії та математики,
мета якої — підготовка учнів до більш ефективного застосування отриманих знань для
вирішення професійних завдань і проблем (в тому числі через покращення навичок
високоорганізованого мислення) і розвиток компетенції в STEM (результатом є STEMграмотність). Головну увагу слід зосереджувати на необхідності удосконалення викладання
окремих дисциплін, що сприяє підвищенню кількості балів з міжнародного тестування учнів,
особливо в області науки і математики [6]. Отже, реформування освіти в STEM-напрямку
пов’язане з вирішенням таких проблем: 1) глобальні економічні проблеми, з якими
зустрічається кожна нація; 2) дефіцит робочої сили, що вимагає більш комплексних і
гнучких, знань, умінь і навичок, які відповідають вимогам XXI століття; 3) попит на STEMграмотність, необхідну для вирішення глобальних технологічних і екологічних проблем.
У STEM-освіті активно розвивається креативний напрямок, що включає розвиток
творчих здібностей. Саме тому найбільшої актуальності набуває проблема розвитку творчих
здібностей учнів у процесі навчання та виховання.
Зазначимо, що поняття здібностей є одним з неоднозначних, дискусійних в психології
та педагогіці. У XIX і XX століть в психології та педагогіці була поширена думка, що
здібності — це високий рівень оволодіння знаннями, вміннями й навичками, що забезпечує
людині певний рівень успішності виконання різних видів діяльності. Сьогодні, в рамках
STEM-освіти, найбільшу актуальність набуває розвиток творчих здібностей учнів. Як
засвідчує аналіз сучасної наукової літератури, проблема розвитку творчої діяльності
перебуває в центрі уваги багатьох науковців. Так, теоретико-методологічні засади
проблематики творчості висвітлено у працях А. Алексюка, Ю. Алієва, Г. Бугайцева,
І. Волкова, О. Джуринського, Д. Кабалевського, Г. Калмикова, В. Качкана, В. Кузіна,
Л. Левчука, Б. Лихачова, Л. Ніколаєнко, С. Сисоєвої, І. Соколова, О. Сухомлинської,
Т. Шпікалової, М. Ярмаче та ін. Важливу роль у формуванні сучасних педагогічних підходів
до розвитку творчих здібностей зіграли дослідження у сфері дидактики школи (Н. Бібік,
В. Вільямс, І. Журавльов, Л. Заков, Т. Комарова, І. Лернер, Х. Пассоу, В. Раєвський,
О. Савченко, М. Скаткін, Д. Сіск та ін.). За останні роки широко визнаними стали
дослідження фундаторів вимірювання творчих здібностей: Дж. Рензуллі, П. Торренса,
Е. де Боно, Дж. Гілфорда, Л. Холлінгуорта та ін. Психолого-педагогічні проблеми творчості є
предметом дослідження багатьох зарубіжних відомих учених (Ж. Брюно, С. Кейплан,
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Ф. Монкс, Р. Палес, Х. Пассоу, А. Робінзон, Д. Сіск, А. Танненбаум, К. Хеллер, А. Ціаміс,
Б. Шор та ін.).
Творчі здібності — це індивідуальні особливості якості людини, які визначають
успішність виконання ним діяльності різного виду. Елемент творчості може бути присутнім
в будь-якому вигляді людської діяльності, тому справедливо говорити не тільки про художні
творчі здібності, але і про технічні, математичні, творчі та інші здібності [7].
Практикою доведено, що першим напрямком по розвитку творчого мислення є
формування асоціативності, діалектичності і системності мислення, тому що розвиток саме
цих якостей робить мислення гнучким, оригінальним і продуктивним. Асоціативність — це
здатність бачити зв’язок і подібні риси в предметах і явищах. Завдяки розвитку
асоціативності, мислення стає гнучким і оригінальним. Діалектичність — це здатність
бачити в будь-яких системах протиріччя, вміння усувати ці протиріччя, вирішувати
проблеми. Діалектичність є необхідною якістю талановитого мислення. Системність — це
здатність бачити предмет або явище як цілісну систему, сприймати будь-який предмет, будьяку проблему всебічно, у всьому різноманітті зв’язків; здатність бачити єдність
взаємозв’язків в явищах і законах розвитку. Другий напрямок формування творчих
здібностей — розвиток уяви. Уява — це вміння конструювати в розумі з елементів
життєвого досвіду (вражень, уявлень, знань, переживань) за допомогою нових їх поєднань і
співвідношень що-небудь нове, що виходить за межі раніше сприйнятого. Уява є основою
будь-якої творчої діяльності. Вона допомагає людині звільнитися від інерції мислення,
перетворює уявлення пам’яті, тим самим забезпечуючи створення нового.
Принципи STEM-освіти реалізовано в навчальних програмах з математики та еврики
експериментальних класів, що працюють в рамках проекту «Інтелект України» [2]. В основу
побудови змісту й організації процесу навчання математики та еврики у проекті покладено
компетентнісний, особистісно орієнтований і діяльнісний підходи. Згідно з основними
положеннями компетентнісного підходу стратегічною метою навчання в експериментальних
класах визначено формування математичної компетентності учнів, а також таких ключових
компетентностей, як вміння вчитися, комунікативної, загальнокультурної та ін. Формуванню
математичної компетентності значною мірою сприяє дослідницький підхід у навчанні, який
реалізується через дослідницьку діяльність та наукові відкриття. Реалізація основних
положень діяльнісного підходу спрямована на формування в учнів математичних знань, що
характеризуються системністю, усвідомленістю, оперативністю, гнучкістю, практичною
спрямованістю; на опанування школярами системи вмінь та навичок, які учні вміють
застосовувати на репродуктивному, варіативному та творчому рівнях.
Конструювання методичної системи на засадах особистісно-орієнтованого підходу
дає можливість створити умови для становлення учня як суб’єкта математичної освіти,
розвинути його здібності, задовольнити нахили, повною мірою реалізувати принцип
індивідуалізації навчання. Програма побудована на принципах практичної спрямованості,
фузіонізму, цілісності, наступності та перспективності, патріотичного виховання. Головне
завдання – зробити навчання і його результати корисними для учнів і нині, і в майбутньому,
тому фундаментальним є принцип практичної спрямованості.
Прикладна спрямованість курсу математики в рамках проекту здійснюється з метою
підвищення якості природничо-математичної освіти учнів, застосування набутих
математичних знань для вирішення завдань повсякденної практики та в подальшій
професійній діяльності. Всі прийоми та засоби навчання, які вчитель використовує в ході
уроку, орієнтовані на реалізацію прикладної спрямованості навчання у всіх можливих
проявах. Так, вчитель постійно акцентує увагу учнів на універсальність математичних
методів, на конкретних прикладах показує їх прикладний характер. На уроках ми
намагаємося забезпечити органічний зв’язок теоретичного і практичного матеріалу, для того,
щоб учні розуміли його значущість, бачили ближню і дальню перспективу його
використання. По можливості, вказати область, в якій даний матеріал має фактичне
застосування.
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Практика свідчить, що підвищенню ефективності навчання математики сприяє
розв’язування задач практичного змісту. Вивчення математики слід організовувати так, щоб
воно було корисним і цікавим. А це можливо шляхом подолання надмірної абстракції, через
розкриття ролі математики в пізнанні навколишнього світу, через інтеграцію з іншими
шкільними предметами та формування цілісного, гармонічного світосприйняття дитини.
Зазначимо, що прикладна задача – це завдання, що потребує перекладу з прикладної мови на
математичну, задача, яка близька за формуванням і методами розв’язування до задач, що
виникають на практиці, сюжетна задача, сформульована у вигляді проблемної ситуації.
Прикладна задача повинна задовольняти таким умовам:
1) питання задачі формулюється так, як вона зазвичай формулюється у житті;
2) розв’язок задачі, має практичну значущість;
3) дані та шукані величини задачі мають бути реальними, взятими з життя.
Наприклад, задача 1 (5 кл): «Конструктивно Ейфелева вежа складається
з трьох пірамід. Друга піраміда на 0,47 м вища від першої, а висота третьої піраміди
на 102,3 м більша від висоти другої. Яка заввишки кожна піраміда, якщо третя закінчується
платформою на висоті 276,13 м?»
Задача 2 (5 кл): «Євротунель під Ла-Маншем з’єднує континентальну Європу з
Великою Британією. Його було відкрито 6 травня 1994 року. Тунель має довжину близько
51,3 км, з них 39 км — під дном моря. Перший поїзд проходить тунель за 20 хв, а другий —
за 30 хв. На скільки швидкість першого поїзда більша від швидкості другого?»
Задача 3: «Євротунель має циліндричну форму. Довжина тунелю 51,3 км, а радіус —
4,5 м. Обчисли площу бічної поверхні цього циліндра». [3; 4 ]
Кожна прикладна задача виконує різні функції, що за певних умов виступають явно
або приховано. Деякі задачі ілюструють запозичені у природи принципи оптимізації
трудової діяльності, інші – розвивають здібності учнів до технічної творчості (геометричні
задачі на побудову). Розв’язування прикладних задач сприяє ознайомленню учнів з роботою
підприємств і галузей народного господарства, що є умовою орієнтації інтересу учнів до
певних професій. Використання прикладних задач дозволяє вдало створювати проблемні
ситуації на уроці (наприклад, чому вигідніше будувати одноповерхові будинки з квадратною
основою, ніж з основою у вигляді іншого прямокутника з таким самим периметром.) Такі
задачі стимулюють учнів до здобуття нових знань, збагачують учнів теоретичними знаннями
з технічних та інших дисциплін. Математиці властива універсальна застосовність.
Найбільш ефективною формою для актуалізації творчого потенціалу педагоги та
психологи вважають групову роботу учнів із застосуванням навчального мозкового штурму
(автор А. Осборн), який характеризується як колективний пошук нетрадиційних шляхів
розв’язання проблем. Використання цього методу при дослідженні проблеми сприяло
подоланню психологічної інерції, продукуванню максимальної кількості альтернативних
рішень у мінімальний термін. У психології мислення людини у звичайних ситуаціях
визначається здебільшого свідомістю, в якій панують контроль і порядок, а для подолання
психологічної інерції потрібно створити умови для прориву з підсвідомості. Під час
мозкового штурму ми записували всю інформацію, відкидаючи будь-яку критику (словесна,
жестова), підтримуючи будь-яку ідею.
Для активізації творчого потенціалу особливої уваги заслуговує теорія рішення
дослідницьких задач (ТРВЗ), основоположником якої є винахідник, письменник-фантаст —
Г. Альтшуллер [1]. Вперше ця методика була апробована в 60-ті роки ХХ століття в гуртках
технічної творчості, де проводилося навчання інженерами та педагогами. ТРВЗ набула
поширення не тільки у нас в країні, але і за кордоном. «Вчися мислити сміливо!» — Ось
основна ідея даної теорії. Ті, хто один раз зіткнулися з ТРВЗ, не тільки починають інакше
мислити і вирішувати поставлені завдання, але і значно змінюють ставлення до світу. ТРВЗ
базуються на таких компонентах:
1. Розв’язування відкритих завдань. У школі вчать вирішувати завдання, в яких чітко
сформульовано умову, є невідоме і конкретний спосіб вирішення. У житті, часто, все не так
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однозначно: доводиться стикатися з інформацією, яка може зовсім не знадобитися для
вирішення завдання, варіантів знаходження невідомого може бути декілька і потрібно
вибрати найбільш оптимальний.
2. Формування творчої уяви. Сьогодні, відповідно ТРВЗ можна стверджувати, що
винахідником може стати будь-яка людина, починаючи від програміста і закінчуючи
домогосподаркою. ТРВЗ пропонує конкретні прийоми, що допомагають розвивати творче,
креативне мислення.
3. Подолання психічної інерції. Приступаючи до вирішення поставленого завдання,
наша пам’ять відразу нав’язує нам звичні відпрацьовані стереотипи знаходження відповіді.
Саме це і прийнято називати психічною інерцією, подолати яку допомагають методи
розвитку творчої уяви ТРВЗ.
4. Розвиток асоціативного та системного мислення. Як це не парадоксально, але
саме асоціації допомагають робити відкриття. Для розвитку асоціативного мислення, в
першу чергу, треба звільнитися від стереотипів, розширювати сферу асоціацій.
Провідними принципами, які визначають структуру навчання математики, є принцип
фузіонізму, реалізація якого дозволяє посилити зв’язки між планіметрією та стереометрією,
та принцип цілісності, що забезпечує взаємопроникнення геометричних методів і образів в
арифметику й алгебру та навпаки; геометричну інтерпретацію арифметичних та алгебраїчних
залежностей і аналітичне тлумачення геометричних фактів [4].
Нами підготовлено систему винахідницьких та дослідницьких завдань в таких галузях
як: природознавство, математика, фізика, біологія, екологія, мистецтво, техніка і бізнес. Ми
пропонує алгоритмічні методи формування усвідомленого, керованого, цілеспрямованого і
ефективного процесу розумової діяльності, тобто працюємо на підвищення культури
мислення. В результаті в учнів формується мислення, здатне оперувати найбільш загальними
фундаментальними закономірностями, освоювати на їх основі приватні закони різних наук і
пояснювати явища навколишньої дійсності.
Тому одним із головних завдань національної освіти відповідно концепції STEMосвіти є організація освітньо-виховного процесу, який дає змогу максимально реалізувати
пізнавальну активність дітей під час творчої та дослідницької діяльності, сприяти
формуванню таких найважливіших особистісних якостей, як компетентність, активність,
ініціативність і творчий потенціал. Успішний розвиток творчих здібностей можливе лише
при створенні певних умов, що сприяють їх формуванню, зокрема:
1.
Організація інтегрованого навчання за «темами», а не за предметами.
2.
Застосування науково-технічних знань у реальному житті.
3.
Розвиток навичок критичного мислення та вирішення проблем.
4.
Підвищення впевненості у своїх силах.
5.
Організація активної комунікації та роботі в команді.
6.
Створення вільної атмосфери для дискусій і висловлювання думок.
7.
Пошук креативних та інноваційних підходів до створення проектів.
Перспективи подальших досліджень: створення дидактичної моделі формування
творчих здібностей учнів в на принципах STEM-освіти.
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Автор описує використання методів навчання літератури розумово відсталих учнів у процесі
застосування діалогових технологій на уроках літературного читання.
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І.П.Павлов, акцентуючи увагу на властивій нервовій діяльності пластичності,
наголошував, що «ніщо не залишається нерухомим, непіддатливим, а завжди буде досягнуто,
змінено до кращого, лише були б здійснені відповідні умови» [4, c. 469−470]. Одним із
чинників, що забезпечує відповідні умови на уроках літературного читання у роботі з
розумово відсталими учнями, виступають діалогові технології, завдяки яким учитель має
можливість реалізувати методи навчання літератури: репродуктивний, дослідницький,
евристичний, творчого читання. Саме під час діалогу двох суб’єктів: читача і автора через
книгу відбувається процес корекції, розвитку та соціалізації особистості, її прилучення до
духовних і матеріальних цінностей суспільства, знайомство з його традиціями. На роль
діалогу у процесі читання тексту звертали увагу філософи, психологи, педагоги (М. Бахтін,
М. Матюшкін, М. Менчинська, С. Лаврінський, Ю. Курганов, Є. Пасічник та ін.).
Не оминули питання діалогового навчання і дефектологи. Зокрема відомі вченідефектологи А.Аксьонова, В.Василевська, М. Гнєзділов, Р.Лалаєва, В.Петрова, Л.Логвинова,
Ж.Шиф та ін. вказували, що для розумово відсталих характерна знижена активність у
спілкуванні, відсутність мотивації мовлення, яке у них спонтанно не виникає; їм важко
перейти з позиції слухача на позицію мовця. Окреслене питання розглядається автором у
низці статей [1; 2; 3; 8; 9].
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Розпочинаючи діалогове навчання, до участі в експерименті задіяли розумово
відсталих учнів 7-9 класів спеціальних шкіл-інтернатів м. Києва та ряду спеціальних шкіл
України, безпосередньо проводячи експеримент, так і проінструктувавши учителів. Аналіз
складу учнів свідчив, що в кожному класі навчаються діти як з легкою, так і з помірною
розумовою відсталістю. Запроваджуючи діалогове навчання, ми виділили його спільні й
специфічні види й форми, доступні розумово відсталих школярам, оскільки передбачалася
спільна співпраця учнів з учителем, один з одним.
Навчання проходило поступово, з огляду на етапи вивчення твору: робота із
заголовком (назвою твору), підготовка до аналізу твору, аналіз твору, підсумок. Врахували
також необхідність знайомства учнів з авторами творів, внаслідок чого застосували прийоми
репродуктивного методу, завдяки яким школярі отримали знання про творчий шлях кожного
автора та зміст його творів. Наприклад, учні 7-го класу (школа з рос. мовою навчання)
провели уявне інтерв’ю з А. Чеховим, автором оповідання «Ванька»: Коли вперше почали
писати твори про дітей? Як називається Ваш перший твір? Про кого чи про що в ньому
розповідається?
Готуючи учнів до ознайомлення з оповіданням Марка Вовчка «Игрушечка»,
розповіли їм про життєвий і творчий шлях письменниці, а запитання з уявного інтерв’ю: Що
вплинуло на написання повісті? допомогло краще відтворити суспільно-історичний устрій,
відображений у творі. Водночас провели дослідницьку бесіду на визначення суспільноісторичної основи повісті та використали прийом «відстрочена відгадка», запропонувавши
школярам на початку уроку загадку: «Чому оповідання називається «Игрушечка»?, відгадку
якої буде розкрито на наступному уроці, коли вперше вихованці ознайомляться з
оповіданням.
Розпочинаючи роботу над оповіданням Є.Носова «Живое пламя», школярів запитали
після першого ознайомлення з оповіданням: 1. Чому автор так назвав оповідання? 2. Яку
назву ви можете запропонувати? Відповідь доповніть прикладами. Аналізуючи оповідання,
учні відповідали на запитання: Що спонукало господиню сіяти маки на клумбі? Детально
проаналізувати зміст тексту твору допомогло складання плану оповідання під керівництвом
учителя та переказ оповідання за складеним планом.
Наголосимо, що розумово відсталим у зв’язку з бідністю словникового запасу,
особливо відсутністю експресивної лексики, важко характеризувати образи героїв. Тому, з
метою розширення словникового запасу, розуміння сутності характеру героїв, їхніх вчинків і
поведінки, вчили описувати образи героїв. Насамперед у процесі бесіди працювали над
системою образів. Зважаючи на важливість бесіди, зокрема бесіди евристичного
спрямування, для опанування учнями змістом і усвідомлення смислу твору «Игрушечка»,
бесіду проводили так, щоб школярі могли відповісти на запитання: чому?, для чого?, про що
дізналися?, чому так сталося? і т. п., водночас звертаючи увагу на ставлення до кріпаків
панів, навіть панських дітей. Для аналізу оповідання використали запитання евристичного
спрямування: 1. У чому проявилася безправність маленької Груші? 2. Зіна була доброю,
вихованою дівчинкою чи ні? 3. Хто впливав на поведінку Зіни? Доведіть свою відповідь,
використовуючи приклади з тексту оповідання. 4. Які два табори діють в оповіданні? Щоб
учні більш глибоко усвідомили сутність образів Груші й Зіни, порівнювали опис
зовнішнього вигляду та поведінки дівчаток, застосувавши зіставлення творів двох мистецтв:
літератури й живопису. Школярі порівнювали описи дівчаток,
подані в оповіданні та їхнє зображення на ілюстрації.
Для порівняння образів кріпака Андрія і пана, нового власника села, використали
запитання: 1. Порівняйте, як Андрій віднісся до Груші, вперше побачивши її, а як – пан. 2.
Хто з них добрий, милосердний, привітний, а хто – злий, жорстокий, жадібний? Чому ви
так вважаєте? Відповідь доповніть словами з тексту оповідання. Краще зрозуміли
людяність, але безправність кріпаків та вседозволеність панів, допомогло порівняння опису
зовнішнього вигляду, поведінки, мови Андрія та нового пана, який купив Рогожино: 1. Який
вигляд мав Андрій, коли його вперше побачила Груша? 2. Якими словами він звертався до
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дівчинки? 3. Які риси характеру Андрія проявилися? 4. Яким автор зобразила пана – нового
господаря кріпаків? 5. Які слова він вжив для характеристики кріпаків, вперше побачивши
їх? Про що це свідчить? 6. Як ставлення пана до селян проявилося в їхньому подальшому
житті?
З метою усвідомлення сутності читаного твору та характеристики героїв використали
виразне читання діалогів, навчаючи учнів у процесі читання передавати тон інтонації, що
допоможе зрозуміти ставлення господарів та їхніх слуг до кріпаків, насамперед розмову пані з
матір’ю Груші, ключниці Орини Іванівни із Зіною про Грушу, із земляком Груші. Зрозуміти
ідею твору допомогли запитання: 1. Між ким виникає конфлікт? (між Зіною і Грушею, між
Зіною та її учителями, між Грушею і ключницею Ориною Іванівною). 2. Між ким ще виникає
конфлікт (між кріпаками і новим паном). 3. Які наслідки конфліктів? Хто від них страждав
найбільше? Чому? Щоб школярі краще зрозуміли ідею твору, організували дискусію на тему:
«Два світи – два дитинства» та застосували прийом «ланцюжок думок». Учні намагалися
розмірковувати над тим, що на їхню думку означає: «Бути чуйним, милосердним, добрим – це
…». У процесі експериментального навчання звертали увагу на труднощі спілкування розумово
відсталих школярів: недостатність ініціативи, зниження активності у спілкуванні, складнощі в
переході з прийому інформації на власне мовленнєве висловлювання, недоліки самооцінки.
Розумово відсталі діти, як і їхні ровесники з типовим розвитком, люблять фантазувати. На
підсумкових уроках використовували прийоми «стань співавтором» та «фантастичне доповнення»,
запропонувавши школярам подумати як можна щасливо закінчити повісті М.Вовчка: «Игрушечка»,
«Інститутка», «Козачка»; оповідання Є.Носова «Живое пламя», В.Винниченка «Федькохаламидник».
Проводячи аналіз оповідання Є. Носова «Трудный хлеб», учні вчилися, відповідаючи
на запитання, описувати не лише образ мисливця – власника собаки породи спанієль, а й
самого пса Чанга і качок, яких так майстерно описав письменник,: 1. Якими словами описано
спанієля Чанга? 2. Який був Чанг? 3. Як він поводився на воді? Чому? 4. Чому мисливець
беріг і жалів пса? 5. Знайдіть і зачитайте опис качки. Порівняйте її зовнішній вигляд зі
свійською качкою. Що є спільного, а що – відмінне? Якими словами описано качку? Знайдіть
про це у тексті. Попробуйте намалювати качку, зображуючи її такою, як описано в тексті
оповідання. 6. Чому Є. Носов назвав оповідання «Трудный хлеб»? Що він мав на увазі? 6. Як
ще можна назвати це оповідання? Відповідь доповніть прикладами з тексту твору.
У 8-му класі провели дослідницьку бесіду на визначення історичної основи повісті
І.Франка «Захар Беркут» та роману Я.Качури «Іван Богун», уривки з якого учні читали.
Школярам запропонували наступні запитання: 1. Пригадайте з уроків історії, літератури,
що ви знаєте про боротьбу народу України проти завойовників? 2. Які історичні події в
Україні вплинули на написання повісті «Захар Беркут», роману «Іван Богун»?
З метою перевірки ставлення школярів до описаних подій в оповіданнях В.Астаф’єва
«Ангел-хранитель», «Гуси в полынье», Є.Носова «Как ворона на крыше заблудилась»,
О.Довженка «Воля до життя» застосували прийом «мікрофон», завдяки якому кожен учень
висловлював власну думку: «Найбільше я хвилювався, коли ….» , «З яким почуттям
перегорнуто останню сторінку оповідання?»
Працюючи над оповіданнями Б.Грінченка «Украла», О.Довженка «Воля
до життя», повістю І. Франка «Захар Беркут» для кращого розуміння сутності зображених у
творах причинно-наслідкових подій восьмикласники складали асоціативні ланцюжки: герой
> подія > наслідок. Учні дев’ятого класу складали асоціативні ланцюжки про Федька і
Толика – героїв оповідання В. Винниченка «Федько-халамидник». Водночас відповідали на
запитання: 1. Як ви розумієте назву повісті «Федько-халамидник»? 2. Як ще можна назвати
це оповідання? Доведіть свою думку. 3. Як Толик і Федько проявляли себе у складних
ситуаціях? 4. Хто з хлопчиків може бути справжнім товаришем? Доведіть це, порівнюючи
їхні вчинки та наслідки вчинків.
Розумінню вчинків, характеру, особливостей поведінки героїв допоміг аналіз
мовлення кожного з них. Зокрема, учні порівнювали не лише зовнішній вигляд героїв повісті
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«Захар Беркут» – Захара, Мирослави, Тугара Вовка, Максима, а й особливості їхнього
мовлення, лексику, акцентуючи увагу на інтонацію, з якою кожен з героїв звертається до
співбесідника. Для цього вголос виразно читали діалоги героїв повісті, дотримуючись
розділових знаків, граматичних і логічних наголосів.
З огляду на стан психофізичного розвитку школярів та його вплив на опанування ними
читацькими уміннями, ми виділили критерії оволодіння читацькими уміннями даною категорією
дітей. За основу взяли наступні показники: розуміння прочитаного (осмисленість), адекватна
інтерпретація сприйнятого матеріалу, уміння сприймати допомогу. Це дало змогу визначити
чотири рівні володіння читацькими уміннями. Перший рівень – початковий (пасивний) –
передбачає роботу школярів під прямим керівництвом учителя. Другий рівень – середній
(репродуктивний) – полягає у виконанні розумових дій учнями за подібністю та з опорою на
наочність у аналогічній навчальній ситуації, чим забезпечується формування ситуативного
мислення. На третьому рівні – достатньому (репродуктивно-продуктивному) учні виконують
завдання за інструкцією, без прямої допомоги учителя та певної опори. Четвертий рівень –
високий (продуктивний) – передбачає самостійну працю школярів та самостійний контроль
власної читацької діяльності. За отриманими результатами до високого рівня віднесли 23%
респондентів, чого не спостерігали на констатувальному етапі дослідження; на достатньому рівні
виконували завдання 51%; до другого рівня увійшло 19% учнів; на початковому рівні залишилося
7% респондентів, яким навчання дається важко завдяки наявності, крім розумової відсталості,
супутніх порушень розвитку.
Діалогові технології, у процесі яких застосували методи навчання літератури, сприяли
оволодінню учнями читацькими уміннями. Зокрема, школярі навчилися відтворювати
прочитане – переказувати твір або його частини за поданим планом, визначати складові
частини тексту й встановлювати часові зв’язки між ними, складати план прочитаного твору
за поданими ілюстраціями, опорними словами, використовуючи незначну допомогу учителя;
встановлювати причинно-наслідкові зв’язки між зображеними подіями та адекватно їх
оцінювати, використовуючи зміст тексту; опанували уміння складати характеристику образів
головних героїв та адекватно оцінювали їхні вчинки, поведінку, риси характеру; аналізуючи
зображені події, вчинки героїв, висловлювали власну думку щодо прочитаного; проявляючи
зацікавленість, інтерес до участі в театралізованій діяльності.
Отже, методи навчання літератури у процесі застосування діалогового навчання
забезпечують опанування розумово відсталими учнями уміннями читацької діяльності та
виховання їх як активних читачів.
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ГРУПОВА НАВЧАЛЬНА ДІЯЛЬНІСТЬ ЯК ДІЄВА ФОРМА ПІДГОТОВКИ
КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНІХ МАЙБУТНІХ ВЧИТЕЛІВ
The using of different types in students’ group scientific activities at seminars on pedagogy in university is
presented; their role in formation of competitive future teacher is described.
Key words: students, form of scientific activities, seminars, group learning activities, object, subject, elements,
types and competitiveness.
Розглянуто використання різних видів групової навчальної діяльності студентів на семінарських
заняттях з педагогіки в університеті та її роль у формуванні конкурентоспроможного майбутнього вчителя.
Ключові слова: студенти, форма навчальної діяльності, семінар, групова навчальна дiяльність,
об’єкт, суб’єкт, елементи, види, конкурентоспроможність.

Однією з найважливіших передумов входження України до єдиного європейського
освітнього простору є перехід від репродуктивної, авторитарної системи освіти до освіти
інноваційного типу. Так, аналіз показників (ознак) якості освітнього процесу в Україні
дозволяє
констатувати,
що
всі
новації
освітньої
галузі
зорієнтовані
на
конкурентоспроможність майбутніх фахівців. Адже збільшення кількості компетентних
конкурентоспроможних спеціалістів є важливим фактором соціально-економічного розвитку
України. З іншого боку, розвиток конкурентоспроможної майстерності спеціалістів
впродовж п’яти-шести років отримання двоступеневої (бакалавр-магістр) професійної освіти
є ознаками його особистісно-професійного розвитку й успішної реалізації життєвих планів.
Тому актуальним є впровадження у педагогічний процес ВПНЗ інноваційних технологій
навчання, спрямованих на розвиток професійних компетенцій майбутніх учителів, їх
конкурентоспроможності на ринку освітніх послуг [1; 2; 5, c. 184−186; 9; 10].
Попри те, що групова робота вперше була використана ще у братських школах
України і Білорусії, далі у школах Англії групову навчальну діяльність почав застосовувати
І.Сандерсон, у Франції – Р.Косін, у Польщі – Р.Петриковський, К.Піотрович, у Закарпатті –
О.Духнович (XIX ст.), але широкого впровадження у навчальний процес як загальноосвітніх
навчальних закладів України, так і ВПНЗ вона не набула.
Саме тому метою даної наукової розвідки є висвітлення технології організації
групових форм навчання студентів на семінарських та нетрадиційних заняттях.
Передусім, з’ясуємо сутність у сучасній дидактиці поняття «форма навчальної
діяльності студентів». Більшість науковців визначають її як таку організацію студентів на
окремих етапах аудиторного заняття або його часових відрізках, що характеризується
певним типом взаємозв’язку між студентами і викладачем, особливостями керівництва їх
пізнавальною діяльністю.
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Групова навчальна діяльність – це така побудова роботи, де навчальна група
поділяється для виконання того чи іншого завдання на малі групи по 4 особи. Завдання
можуть бути для всіх малих груп однаковими або різними [3].
Оскільки групова робота є одним із видів навчальної діяльності студентів, тому й
механізм її організації відображає основні закономірності загальної теорії діяльності. Отже:
1) існує процес виникнення, формування і закінчення групової навчальної діяльності; 2) її
структурні компоненти можуть змінювати свої функції, трансформуючись одна в одну
(наприклад, потреби конкретизуються в мотиви, дії можуть стати операцією і навпаки); 3)
групова діяльність взаємопов’язана з фронтальною, індивідуальною, ігровою тощо; 4) вона
виникає і складається у формі взаємостосунків між студентами. На основі загальної теорії
діяльності групова навчальна діяльність може бути охарактеризована як сукупність її
основних елементів: суб’єкта, об’єкта, активності як способу оволодіння суб’єкта об’єктом,
знарядь, засобів та результату діяльності.
Об’єкт групової навчальної діяльності – усе, що нагромаджено людством у процесі
пізнання, а також перетворення предметів довкілля.
Суб’єкт групової навчальної діяльності – малі групи студентів і викладач. У
правильно організованому навчанні в центрі цієї діяльності перебуває особистість студента,
його свідомість, ставлення до оточення та співучасників пізнавальної діяльності [8; 6, c.
106−107].
Загальна мета групової діяльності досягається завдяки спільним зусиллям окремих
членів групи, тобто присутній груповий суб’єкт навчальної діяльності. Для такого виду
навчальної діяльності безпосереднє спілкування студентів є одночасно і умовою, і
результатом його здійснення.
Рушійні сили функціонування малих груп – це суб’єкт–суб’єктні стосунки, що
виникають між її членами. Групова діяльність від початку й до кінця побудована на
спільних діях і спілкуванні студентів. Вони опитують один одного, спільно працюють над
виконанням завдань і вправ, перевіряють правильність виконання, оцінюють досягнуті
результати навчання кожного члена групи. Відмінною рисою групової діяльності від
попередньо розглянутих фронтальної та індивідуальної є можливість одержувати наукову
інформацію не лише з підручників та від викладачів, а й один від одного.
Види і різноманіття групової навчальної діяльності. Залежно від дидактичної мети
семінарського заняття можливі такі види групової навчальної діяльності: 1) групова
навчальна діяльність на етапі вивчення нового навчального матеріалу; 2) групова навчальна
діяльність на етапі розширення, закріплення і систематизації знань; 3) групова навчальна
діяльність на етапі систематизації й узагальнення знань.
Розрізняють два основні види: 1) єдина (недиференційована) групова навчальна
діяльність; 2) диференційована групова начальна діяльність [7].
Єдина групова навчальна діяльність. Кожна група отримує завдання, загальні для всіх
груп, але виконують їх у групі колективно, тобто поділяючи роботу між її членами так, щоб,
об’єднавши отримані результати, розв’язати поставлені завдання. Тут яскравіше виділяються
елементи колективної діяльності, оскільки для виконання завдань необхідна кооперація, а не
лише взаємодопомога та контроль, розподіл етапів роботи. Контроль за ходом роботи груп
здійснюється консультантом і викладачем. Групи формуються гетерогенного складу. Під час
єдиної групової роботи студенти розв’язують частину спільного для всієї студентської групи
завдання. Така робота обов’язково завершується колективним обговоренням,
представленням, захистом виконаних завдань. Висновки й підсумки такого обговорення
стають надбанням студентів з інших груп і фіксуються у письмовій формі всіма присутніми
на занятті.
Цей вид групової діяльності доцільно використовувати на нетрадиційних заняттях,
серед яких ефективними є дидактичні та ділові ігри, інтерактивні семінари та семінари по
типу телевізійних передач.

221

Диференційована групова навчальна діяльність. Кожна група отримує завдання, різні
для всіх груп, але необхідні для досягнення єдиної навчально–виховної мети. Виконання
завдань у групах потребує розподілу етапів роботи між її членами, проявів взаємодопомоги
та взаємоконтроль. Якщо після цього відбувається обговорення результатів роботи кожної
групи, а гетерогенні групи виконували різні завдання, які охоплювали весь матеріал теми, то
студенти мають змогу за відносно стислий час ознайомитися зі змістом значної кількості
навчальних завдань. Таке обговорення результатів роботи кожної групи перетворює
диференційовану групову навчальну діяльність у колективну навчальну діяльність.
Організація групової навчальної діяльності на робочих семінарах та нетрадиційних
заняттях позначається на їхній структурі (табл. 1).
Перейдемо до розгляду конкретних прикладів.
На етапі вивчення нового навчального матеріалу навчальна діяльність студентів проходить у
групах гетерогенного складу, а в самій структурі семінарського заняття виділяємо три
частини: коректуючу, навчаючу, контролюючу. У коректуючій частині консультанти
проводять усне опитування та оцінювання відповідей кожного члена групи (наприклад,
модуль 1, тема «Предмет педагогіки»).
Таблиця 1
Структура семiнарських та нетрадицiйних занять
Тривалість
Етап навчального процесу
Форма заняття
групової
роботи
Вивчення
Триелементний семінар:
нового матеріалу
а) коректуюча частина (усна перевірка до 30 хв
знань студентів консультантом);
б) навчаюча частина (виконання групового
завдання);
30–35 хв
в) контролююча частина (оцінювання знань
студентів за темою семінару).
15-20 хв
Закріплення і розширення
Двоелементний семінар:
знань
а) навчаюча частина (виконання групових
50–60 хв
диференційованих завдань);
б) контролююча частина (перевірка знань
студентів або у формі самостійної роботи,
20–30 хв
або у формі звіту групи перед аудиторією).
Систематизація й
Триелементний семінар:
узагальнення знань учнів
а) коригуюча частина (перевірка
до 20 хв
консультантом знань студентів);
б) навчаюча частина (виконання
до 40 хв
гомогенними групами диференційованих
завдань);
до 20 хв
в) контролююча частина.
Групова навчальна діяльність на етапі закріплення і розширення знань за
експериментальною методикою також здійснюється у групах гетерогенного складу. Проте,
на відміну від попередньо розглянутого етапу вивчення нового навчального матеріалу, на
даному етапі групи одержують диференційовані завдання. На такому занятті ми
використовували двохелементний семінар, що складався з навчаючої та контролюючої
частини. Коректуюча частина у семінарі відсутня, оскільки студенти вже не перший семінар
вивчають дану тему і на попередньому семінарському занятті відбувалась усна перевірка
знань (наприклад, модуль 1, тема «Система педагогічних наук»).
На етапі узагальнення і систематизації знань експериментальну перевірку
проходила групова навчальна діяльність студентів у складі гетерогенних та гомогенних груп
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(наприклад, модуль 1, тема «Педагогічний процес»). Для всіх розглянутих до цього
прикладів спільним є те, що завдання повідомлялися студентам безпосередньо на занятті.
У ході експерименту ми організовували також групову навчальну діяльність студентів
на нетрадиційних семінарах (ділова гра, конференція, залік). Для таких занять студенти
одержували завдання завчасно, готували його в позаурочний час, а на занятті звітувались про
виконання. На нетрадиційних заняттях формувалися групи гомогенного те гетерогенного
складу.
Результати дослідження дозволили з’ясувати, що студенти зацікавлено відносяться до
проведення семінарських занять з груповою роботою, на всіх етапах заняття є активними
учасниками навчального процесу, значно підвищується рівень їх навчальних досягнень,
мотивація учіння, а головне – формуються професійні знання, уміння і навички студентів, що
забезпечують випускнику високий професійний статус, рейтингову позицію на відповідному
галузевому ринку праці (система освіти України) і стійкий попит на його послуги.
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ВИКОРИСТАННЯ ДОСВІДУ НАУКОВЦІВ-ПЕДАГОГІВ НАЦІОНАЛЬНОГО
ПЕДАГОГІЧНОГО УНІВЕРСИТЕТУ ІМЕНІ М. П. ДРАГОМАНОВА ПЕРШОЇ
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The article reviews the use of scientific-pedagogical ideas and practical experience of National Pedagogical
Dragomanov University Scientists (20th−50th years of the 20th century) in modern research and educational process at
university.
Keywords: scientific-pedagogical ideas, introduction, pedagogical practice, historical-pedagogical research,
ukrainisation, physical training.
У статті розглянуто питання використання науково-педагогічних ідей та практичного досвіду
викладачів НПУ імені М. П. Драгоманова 20−50-х рр. ХХ ст. в сучасному науково-дослідному та освітньому
процесі закладу.
Ключові слова: науково-педагогічні ідеї, впровадження, педагогічна практика, історико-педагогічні
дослідження, українізація, фізичне виховання.

Розвиток системи сучасної педагогічної підготовки в Україні, спрямований на
євростандартизацію та інтенсифікацію процесу навчання, передбачає як вивчення та
впровадження зарубіжного освітнього досвіду, так і досвіду вітчизняних науковців. Освітні
орієнтири сучасного вищого навчального педагогічного закладу базуються на традиціях,
започаткованих у період становлення національної педагогічної науки. Для Національного
педагогічного університету імені М. П. Драгоманова важливим є історичний період початку
ХХ століття, позначений реформуванням вітчизняної системи вищої освіти й створенням
інститутів народної освіти, серед яких Київський ІНО займав одне з провідних місць.
Видатними вченими інституту закладено основи сучасної педагогіки, їх наукова спадщина
останніми роками все більше досліджується з метою вдосконалення навчально-виховного
процесу освітніх закладів країни.
Науковці університету звертаються до здобутків відомих педагогів (С.А.Ананьїна,
М.Ф.Даденкова,
Г.С.Костюка,
К.Ф.Лебединцева,
О.Ф.Музиченка,
Д.Ф.Ніколенка,
С.Х.Чавдарова), вивчається спадщина малодосліджених учених, а також тих, чий науковий
доробок довгий час залишався недостатньо дослідженим (В.О.Головківський,
Г.М.Боришполець, М.П.Задесенець, Д.А.Вознюк, О.Г. Кравченко, М.М.Миронов,
В.П.Петрусь, О.М.Смалюга, Д.Я.Шелухін та ін.).
Варто згадати внесок авторитетних викладачів закладу, на дослідженнях яких
базується сучасна історико-педагогічна наука. Так, фундаментальні праці С.А.Ананьїна та
Г.Є.Жураківського, присвячені історії педагогічної думки, починаючи з часів античності,
стали основою подальших наукових розробок вітчизняних істориків. Початком ґрунтовних
досліджень з історії української педагогіки, а також спадщини Т.Г.Шевченка, Г.С.Сковороди
та інших видатних співвітчизників стали праці М.Ф.Даденкова, С.А.Литвинова,
С.Х.Чавдарова. Серед перших дисертаційних досліджень, що розкривали педагогічні ідеї
А.С.Макаренка, були праці Д.А.Вознюка та М.П.Ніжинського. М.Ф.Даденков − автор
першого в Україні підручника з історії педагогіки (1947). Сьогодні в університеті читаються
спецсемінари з історії педагогіки, присвячені науково-педагогічній спадщині вищезгаданих
учених.
Досвід українізації Київського ІНО в 20-х роках ХХ ст. викликає інтерес в останні
десятиліття, оскільки в пострадянський період знову актуалізувались такі проблеми, як
створення підручників українською мовою, перехід на державну мову викладання,
вдосконалення навчальних програм з української мови, літератури, українознавчих
дисциплін, позбавлення ідеологічної складової в змісті освіти, формування в студентів
національного світогляду, вивчення краєзнавства в школі. Реалізуються ідеї організації
гуртків з вивчення української мови та культури, досвід краєзнавчої роботи учнів та
студентів [7], вивчаються маловідомі дотепер ідеї Д.Ф Ніколенка, Г.Іваниці щодо українізації
освітніх закладів, вдосконалення навчальних програм, включення до їх змісту українознавчої
складової. Досліджуються праці вчених закладу, присвячені історії боротьби українців за
національну освіту в умовах русифікації та ополячення, а також важливості об’єктивного
викладу історії України в навчальній літературі. Науково-педагогічна діяльність
репресованих викладачів (О.К.Дорошкевича, М.К.Зерова, Й.Ю.Гермайзе, В.М.Ганцова,
Б.С.Манжоса, А.С.Синявського, П.П.Филиповича та ін.) частіше стає предметом
дослідження українських істориків.
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Вимоги євроінтеграційного освітнього процесу передбачають зміни організації та
змісту практичної підготовки студентів НПУ імені М.П.Драгоманова, зокрема збільшення
тривалості педагогічної практики та вдосконалення її якості. Вивчається досвід у вирішенні
проблеми організації практичної підготовки в закладі 20−50-х років, її наукове
обґрунтування провідними вченими. Так, сформована в університеті система поетапної
неперервної педагогічної практики у загальноосвітніх школах, спеціальних дитячих освітніх
закладах, таборах відпочинку має в основі наукові розробки Т.Ф.Бугайко, Ф.Ф.Бугайко,
Р.К.Барун, Г.М.Іваниці та ін. Впроваджуються ідеї викладачів щодо забезпечення тіснішої
співпраці вчителів з практикантами: участь у педагогічних радах, предметних семінарах,
безпосередній обмін досвідом, обговорення методичних питань [4, с. 114−145; 6]. Таким
чином студенти мають можливість більше ознайомитись з реальними умовами професійної
діяльності вчителя.
Цінними з точки зору сучасності та вартими впровадження є, зокрема, ідеї викладача
М.К.Тищенка щодо важливості індивідуального підходу студентів-практикантів до учнів
(організація роботи з менш успішними у навчанні учнями, вивчення причин відставання,
ведення щоденника спостережень тощо) з метою досягнення кращих результатів навчання.
Особлива увага науковців та організаторів педагогічної практики в НПУ імені
М.П.Драгоманова зосереджена на проблемі підготовки студентів до ролі класного керівника,
позакласній та позашкільній діяльності практикантів, яка активно розроблялась кафедрою
педагогіки у 50-х роках [4, с.114−145]. Тому тема організації виховної роботи практикантів в
КДПІ ім. О.М.Горького все більше становить інтерес для теперішніх керівників педагогічної
практики.
На сьогоднішній день в університеті впроваджується також досвід проведення
тематичних конференцій, присвячених питанням педагогічної практики, та обговорюється
ідея створення музею на основі матеріалів з педагогічної практики студентів, який
функціонував у Київському ІНО в 20-х роках минулого століття.
У закладі активізується розробка наукових тем, які досліджують проблему зміцнення
здоров’я молоді, покращання фізичної підготовки та підвищення працездатності студентів [4,
с.151−174]. У зв’язку з цим наукової цінності набувають, зокрема, експериментальні
дослідження Г.С.Костюка та В.І.Памагайби щодо проблеми працездатності учнівського
колективу в процесі навчання, які проводились наприкінці 20-х років. Вивчаючи проблеми
фізичного виховання дітей дошкільного віку, науковці закладу опираються на ідеї Я.Ф.Чепіги
що те, що правильно організоване фізичне виховання лежить в основі розвитку всіх сторін
особистості дитини. Все більше вчених університету цікавлять питання розвитку фізичної
культури у сім’ї, які досліджувались викладачами кафедри педагогіки в 50-х роках, оскільки
досвід засвідчує, що в більшості сучасних родин фізичне виховання дітей не займає пріоритетне
місце. Як ніколи актуально в теперішніх умовах звучать ідеї, висловлені професором
А.В.Володимирським про шкідливість невикористання всіх можливостей людського організму у
зв’язку з тим, що процеси автоматизації виробництва вимагають від людини дедалі менше
фізичної активності. Тому, щоб уникнути фізичної атрофії громадян, варто якомога раніше
починати турбуватись про фізичний розвиток дітей [4, с. 66−113; 7; 8; 9; 10].
Наукові пошуки вчених закладу з проблем навчання та виховання молодших
школярів базуються на ідеях та експериментальних дослідженнях К.Ф.Лебединцева,
О.Ф.Музиченка, Я.Ф.Чепіги, в основі яких – педоцентризм, індивідуальний підхід, принцип
природовідповідності, зв’язку навчання з оточуючим середовищем, взаємозв’язку теорії та
практики [4, с. 57−62]. Їхні методичні розробки, підручники з мови та математики для
молодшої школи вивчаються також студентами НПУ імені М.П.Драгоманова на заняттях з
методики початкового навчання.
Отже, науково-педагогічні ідеї та діяльність викладачів Національного педагогічного
університету імені М.П.Драгоманова у першій половині ХХ ст. характеризуються
новаторським вирішенням освітніх проблем та ґрунтовною експериментальною основою, що
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стало базою для сучасного вдосконалення навчально-виховного процесу закладу та системи
професійної підготовки майбутніх педагогів в цілому.
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НАВЧАННЯ ГРАМАТИЧНИМ КОНСТРУКЦІЯМ PASSIVE VOICE СТУДЕНТІВ
ЕКОНОМІЧНИХ СПЕЦІАЛЬНОСТЕЙ ЗА ДОПОМОГОЮ ЧАСОВИХ СХЕМТАБЛИЦЬ
The article highlights the chart-tables tenses using as the most effective means of perception and mastering the
necessary grammatical patterns of Passive Voice during their teaching the students of economic specialties. This
methodological aspect enhances speech space as well as communication between students. It implements individual
approach to the study of certain Passive Voice statements.
Key words: the Passive voice, English grammar in use, pattern, operation, teaching aids, students, university
Статтю присвячено дослідженню використання часових схем-таблицьпід час навчання граматичним
конструкціям Passive Voice студентів економічних спеціальностей, як ефективного засобу сприйняття та
засвоєння необхідних граматичних моделей. Даний методичний аспект сприяє розширенню мовленнєвого
простору, активізації комунікативної сфери студентів, реалізує вивчення окремих часових форм Passive Voice.
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Процес оволодіння іноземною мовою сьогодні постає найбільш вразливим у
реформуванні освітньої системи: дедалі питомої уваги набуває проблема мовної компетенції
у контексті формування нового типу особистості і суспільних відносин на основі
національної освіти. Ця проблема нині стає предметом обговорення вітчизняних педагогів,
психологів, соціологів, зокрема й у негуманітарному науковому середовищі.
У соціокультурному дискурсі мовна компетенція реалізується апріорі безпосередньо
через носія мови, чия внутрішня ґенеза характеризується комплексом філософськосвітоглядних детермінант, культурних інтенцій, аналітико – синтезуючих вмінь та
безперечно природних здібностей. Навчання іноземним мовам, що постають своєрідним
інструментарієм не лише спілкування, а й розуміння реалій оточуючого світу передбачає
насамперед усвідомлене послугуванням термінологічним та граматичним апаратом.
Метою статті є дослідження часових схем-таблиць під час навчання граматичним
конструкціям Passive Voice студентів економічних спеціальностей, як дієвого та
найефективнішого засобу сприйняття та засвоєння необхідних граматичних моделей.
Завдання статті: 1) детермінувати теоретико-методологічні засади навчання
студентів економічної спеціальності іноземній мові з урахуванням принципу доступності,
систематичності, послідовності у контексті комунікативної, стилістичної та когнітивної
лінгвістики, 2) ідентифікувати моделі часових схем-таблиць у вирішенні питання якісного
засвоєння граматичних конструкцій Passive Voice, що реалізують індивідуально особистісний, цільовий та ситуативний аспекти спілкування, 3) встановити потенційні
можливості вживання часових схем-таблиць під час удосконалення канонічних зразків
Passive Voice за допомогою моделей й окреслити на цій основі перспективи подальших
наукових розвідок.
Домінантним принципом сучасних педагогічних студій є дослідження ефективних
наочних засобів оволодіння іншомовним комунікативним простором. Висвітленню даної
проблеми присвячені роботи як зарубіжних, так і вітчизняних науковців Н.Д. Гальскової,
Л.В. Петько [3; 4; 5; 7], С.Ф. Шатілова, Ж.Л. Вітліна, Скотта Сорнбері, Джима Скривенера.
Однак, й досі недостатньо вивченим і систематизованим залишається аспект адекватної
перцепції, доступності та розуміння ІМ, що досягаються шляхом реалізації цілісної системи
спеціально опрацьованих завдань, структуралізованого впровадження запланованого ряду
навчальних операцій, які підпорядковані нагальній меті – кристалізації автоматизованих
мовних навичок. Відтак, однією з необхідних умов успішного усвідомлення та засвоєння
граматичних конструкцій є раціональний відбір учбового матеріалу, а також створення
часових схем-таблиць, які б у свою чергу найкращим чином сприяли виконанню цієї умови.
Вирішальне значення надається принципу наочності та засобам, що імплементують його
контекст, оскільки останні окреслюються, як підвалини формування мовних навичок та умінь.
Тому ми намагалися викласти наші теоретико-практичні доробки у навчальному посібнику [1].
Отже, на нашу думку, особливо, за необхідне вважаємо оперування часовими схемамитаблицями під час вивчення різновидів конструкції Passive Voice, де репрезентовано правила
використання граматичних форм, а саме: а) моделювання розповідних речень – позиціонування
займенників та відповідних до них допоміжних дієслів(на початку речення об’єкт( іменник або
займенник) + допоміжне дієслово + Participle II(ed); б) моделювання загальних питальних
речень(на початку речення допоміжне дієслово +об’єкт( іменник або займенник) + Participle II(
ed); в) моделювання спеціальних питальних речень(на початку речення допоміжне дієслово
+об’єкт( іменник або займенник) + Participle II( ed); г) моделювання заперечних речень(на
початку речення об’єкт( іменник або займенник) + допоміжне дієслово + Participle II(ed).
Важливо наголосити студентам на тому, що допоміжне дієслово має узгоджуватись у
реченні з об’єктом (іменником або займенником), який виступає у ролі додатка а не підмета.
Запропоновані нами часові схеми-таблиці можна використовувати при поясненні
нового граматичного матеріалу а також для самостійної роботи. Наприклад, під час
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удосконалення тієї чи іншої часової форми Passive Voice (діяльності на застосування
досліджуваного аспекту) корисне послугування даними наочними засобами для того, щоб
уникнути типових помилок (пропуск допоміжного дієслова, неправильне написання форми
дієслова- дії Participle II). Застосування таких часових схем-таблиць, як наочного засобу
дозволяє скоротити час, відведений на пояснення нової граматичної теми і сконцентрувати
більше уваги на можливості її відпрацювання. У свою чергу це активізує пізнавальну
діяльність студентів, розвиває у них здатність відтворювати теоретичні аспекти часових
форм на практиці, у ситуативному мовленні; сприяє формуванню навичок культури
спілкування.
Не менш важливим конституентом найкращого запам’ятовування окреслених структур
постає їхнє практичне відтворення. З цією метою, у розробленому нами посібнику, ми
запровадили систему репродуктивних завдань, які передбачають вибір форми дієслова згідно
комунікативного наміру. Кожна вправа репрезентована обов’язково 3-періодами: 1) модель
операційної перформації, 2) операційна перформація, 3) контроль ( самоконтроль).
Студентам запропоновано замість кількості пропусків поставити відповідну форму
дієслова у Passive Voice. Кількість пропусків є своєрідною підказкою для добору правильної
форми дієслова та чітким дотриманням порядку лексичних одиниць у структурі. Наведемо
приклади операційної перформації:
Present Simple Passive( statements):
1. Computers … … (to develop) by designers annually while demand remains low. (are
developed).
Past Simple Passive(statements):
1. Extra time ... … (to put) into taking on a wide variety of responsibilities some time ago.
(was put)
Present Perfect Passive(statements):
1. The improvement of teaching process … … … (to attempt) to make studying participatory
and fun for decades. (has been attempted)
Утворення загальних і спеціальних запитань :
Present Simple Passive (interrogative form):
1…high standards … (to maintain) by your hotel as well ? (are .maintained)
2. What country … the power scientific, venture capital groups… (to establish) nowadays?
(are … established)
Past Simple Passive(interrogative form):
1. … injection … (to do) to one of the patients yesterday because of his suffering a great pain?
(was … done)
2. What reason… assertive, reliable, intelligent colleagues … (to fire) by the Boardroom of
the multinational corporation?( were ….fired)
Present Perfect Passive(interrogative form):
1. … the staff of the LTD Company … … (to fire) without getting compensation due to
workforce cutting? (has been fired)
2. Where ... the dressing gown ... ... (to leave) by the hostess this morning? (has been left)
Утворення заперечних речень:
Present Simple Passive (negative form):
1. The applications ... … usually (to screen) by recruiter of the enterprise daily. (are not
screened)
Past Simple Passive (negative form):
1. The purchase of the house … … … (not, to complete) at the end of the season.(was not
completed)
Present Perfect Passive (negative form):
1. A confirmation of the reservation … … … … (not, to receive) by the potential clients who
ask to reserve a room this week. (has not been received)
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З викладеного випливає, що система завдань, представлених у навчальному посібнику,
має творчий характер, стимулює студентів до активної самостійної роботи, удосконалення
граматичних навичок використання конструкцій Passive Voice на письмі та в усній формі,
розвиває увагу, реалізує індивідуально-особистісний, цільовий та ситуативний аспекти
спілкування. Тоді як, зразки вживання часових форм не тільки полегшують виконання роботи,
а й стають у нагоді опанування канонічних аспектів структур Passive Voice.
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ОСОБЛИВОСТІ ОРГАНІЗАЦІЇ ОСВІТНЬО-ДОЗВІЛЛЄВОЇ ДІЯЛЬНОСТІ
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Today, in education prevails the paradigm that is geared towards the complete and varied development of a
person. The author characterizes concepts “education”, “leisure”, “educational and leisure activities”
Key words: pupils, education, leisure, educational and leisure activities.
У статті розкрито та проаналізовано суть поняття «освіта», «дозвілля» та «освітньо-дозвіллєва
діяльність», визначено основні види освітньо-дозвіллєвої діяльності школярів
Ключові слова: школярі, дозвілля, освіта, освітньо-дозвіллєва діяльність, види дозвіллєвої діяльності

Педагогічна цінність освітньо-дозвіллєвої діяльності полягає в тому, що вона
стимулює розвиток творчих знань і здібностей молоді, сприяє формуванню нових якостей,
створює сприятливі умови для саморозвитку і самореалізації. Педагогічний підхід до
організації освітньо-дозвіллєвої діяльності пов'язаний з метою та особливостями діяльності
суб’єктів.
У свою чергу питання дозвілля глибоко вивчається педагогами, котрі
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розкривають суть дозвілля у контексті розвитку, соціалізації та виховання особистості,
хоча слід наголосити на різноманітності суті термінологічного апарату: І. Звєрєва,
О. Диба, І. Корсун, Л.Петько, С. Пішун, Н. Путіловська, С. Рабійчук, C. Цюлюпа. Проте
слід зазначити, що сучасні дослідження у сфері дитячого та молодіжного дозвілля в
Україні ще недостатньо розкривають дозвіллєві пріоритети, ціннісні орієнтири при виборі
форм дозвіллєвої діяльності, інтересів, хобі; типи дозвіллєвого спілкування та рівні
активності дозвіллєвої діяльності дітей.
Поняття освітньо-дозвіллєвої діяльності зумовлене визначенням змістового аспекту
понять «освіта» та «дозвілля».
Освіта – це процес і результат засвоєння особистістю певної системи наук, знань,
практичних умінь і навичок та пов’язаного з ним того чи іншого рівня розвитку її розумовопізнавальної і творчої діяльності, а також морально-естетичної культури, які у своїй
сукупності визначають соціальне обличчя та індивідуальну своєрідність цієї особистості
[1, с. 614].
Говорячи про освітні ініціативи в структурі вільного часу й дозвілля молоді,
необхідно знову звернутися до тенденцій, що спостерігаються у сфері освіти. Зокрема,
А. Вишняк, А. Воловик, С. Пащенко та інші дослідники відносять до них масовість і
неінституційність, що представляють вкрай важливий аспект розвитку сучасної освіти, який
відображає діалектичний взаємозв’язок процесу освіти зі сферою вільного часу й дозвілля.
Як свідчить аналіз, дослідники трактують поняття «дозвілля» в контексті реалізації
інтересів особистості, пов’язаних з рекреацією, саморозвитком, самореалізацією,
спілкуванням, задоволенням, оздоровленням, що впливає на вільний вибір особистістю
дозвіллєвих занять. Разом з тим у просторі дозвілля закладена можливість не тільки
виховання, але й формування соціально значущих якостей молодого покоління.
Такий підхід співпадає з твердженням С. Кузьміна, який розглядає вільний час як
фактор соціалізації особистості [3, с. 11]. У свою чергу, В. Суртаєв визначає дозвіллєву
діяльність як один з найбільш важливих засобів реалізації сутнісних сил людини та
оптимізації соціально-культурного середовища, що оточує її. На його думку, в освітньодозвіллєвій діяльності, як правило, присутні моменти перетворення, пізнання та оцінки
[12, с. 31].
Отже, можна говорити, що дозвілля виступає як вид діяльності, що має на увазі не
тільки поведінку особистості, але й ті дії, що розкривають активність, сутність суб’єкта.
Універсальність дозвіллєвої діяльності зумовлена, перш за все, багатством її предметної
(пізнавальної) та видової різноманітності. Великі можливості такої діяльності полягають у
забезпеченні рекреації шляхом зміни одного виду діяльності на інший, саме в цьому і
полягає компенсаторно-освітня функція дозвілля, його роль у розширенні діапазону
життєдіяльності людей. Дозвілля є своєрідною сферою багатогранного сприйняття дійсності,
задоволення гедоністичних потреб, користування широким спектром цінностей цивілізації.
Активність дозвілля, на думку Т. Кисельова і Ю. Красильникова, здатна ефективно
стимулювати включення особистості у культурно-творчий процес, забезпечити перехід від
споживання до виробництва конструктивної діяльності у ситуації вільного вибору її
конкретних видів, що відповідають інтересам та потребам особистості [2, с. 157].
Виходячи із цього, ми беремо за основу думку С. Пащенко, яка визначає освітньодозвіллєву діяльність,як діяльність індивіда у вільний час, спрямовану на створення
соціально значущих знань і цінностей, розвитку творчого потенціалу, інтелектуального
збагачення, усвідомлення себе як особистості [7, с. 17].
Практика засвідчує, що для школярів дуже важливу роль відіграє освітньо-дозвіллєва
діяльність, яка виступає вагомим засобом соціалізації, освіти і самоосвіти, особистісного та
творчого розвитку, залученням до громадської діяльності, розвитку творчих здібностей,
формування нових знань, світогляду та культури [4, с. 22; 5; 6]
Серед причин важливості освітньо-дозвіллєвої діяльності у житті підлітків
хорватський вчений Г.Лівазовіч виокремлює її допомогу у регенування сутнісних сил
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дитини, релаксації та розвитку особистості підлітка. До того ж, освітньо-дозвіллєва
діяльність забезпечує можливість пізнання нового, залучає до здорового способу життя, що
буде протидіяти проявам підліткової антисоціальної поведінки [13, с 112].
У процесі аналізу наукових напрацювань і практики розкрито виховний і
розвивальний потенціал освітньо-дозвіллєвої діяльності щодо формування особистості
школярів. Визначено, що в основу організації освітньо-дозвіллєвої діяльності зі школярами
покладено спрямованість на задоволення прагнення до поглиблення знань, пізнання
навколишньої дійсності; потреба в забезпеченні вільного вибору форм роботи відповідно до
власних уподобань, інтересів, ідей і задумів; тяжіння до групових форм роботи; прагнення
участі в формах роботи з сучасними назвами, змістом, сюжетом тощо.
Важливими для нашого дослідження є твердження дослідниці В. Бочарової стосовно
того, що освітньо-дозвіллєва діяльність спрямовує і визначає процес соціалізації дітей і
підлітків, сприяє активному включенню їх у процес багатогранного пізнання навколишнього
світу, знайомить їх з різними професіями, ремеслами, надає допомогу щодо оволодіння
досвідом старших
Освітньо-дозвіллєва діяльність дає можливість школярам займатися у вільний час
різноманітними видами занять за власним вибором. Вона передбачає:
– відпочинок з метою зняття втоми і відновлення фізичних і духовних сил і
реалізовується через споглядання природи, роздумування, осмислення суті життя, мрії,
осмислення планів, аналіз життєвих ситуацій, вчинків людей і т.п.;
– освітньо-дозвіллєва діяльність має компенсаторний характер і забезпечує підліткам
зміну вражень;
– освітньо-дозвіллєва діяльність передбачає процеси активного пізнання, самоосвіту
(читання, диспути, семінари) і залучення підлітків до пізнання, і осмислення
загальнолюдських цінностей; вона передбачає поєднання процесу пізнання з відпочинком і
творчим розвитком;
– освіта, самоосвіта і творчість підлітків є найбільш високим проявом організації
освітньо-дозвіллєвої діяльності.
Вивчення стану освітньо-дозвіллєвої діяльності дозволяє стверджувати, що серед
школярів поширеними видами дозвілля є такі, як: перегляд телебачення, комп’ютерні ігри,
спілкування по скайпу, спілкування в оn-laim режимі, заняття за інтересами, читання книг,
що свідчить про розвивальний компонент освітньо-дозвіллєвої діяльності. Варто звернути
увагу також на зростання популярності комп’ютерних технологій серед дітей шкільного віку
як засобу інформації, так і форми дозвілля. Розвиваючий компонент освітньо-дозвіллєвої
діяльності школярів проявляється в таких видах діяльності, як відвідування музеїв, театрів,
виставок, об’єднань за інтересами [4, с. 28].
Отже, предметне поле освітньо-дозвіллєвої діяльності в соціально-педагогічній науці
визначено як самостійний науковий напрям, для якого провідними дефініціями та родовою
основою походження стали поняття «освіта» та «дозвілля».
Узагальнення теоретичних підходів дозволило зробити висновок, що освітньодозвіллєва діяльність – це частина загальної соціально-культурної діяльності, що
здійснюється під час дозвілля й вирізняється свободою вибору, активністю, ініціативою;
стимулює розвиток творчих здібностей, сприяє самоосвіті, самовихованню і саморозвитку
особистості.
Література:
1.
2.
3.

Енциклопедія освіти / акад. пед. наук України ; головний ред. В. Г. Кремень. – К. : Юрінком Інтер,
2008. – 1040 с.
Киселева Т. Г. Социально-культурная деятельность : учебник / Т. Г. Киселева, Ю. Д. Красильников. –
М.: МГУКИ, 2004. – 539 с.
Кузьмин С. В. Культура свободного времени как фактор социализации личности : автореф. дис. …
канд. филос. наук /С. В. Кузьмин – Минск, 1985. – 19 с.

231

4.
5.
6.

7.
8.
9.

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

Олійник Г. М. Підготовка майбутніх соціальних педагогів до організації освітньо-дозвіллєвої
діяльності учнів 5-7 класів : дис. … канд. пед. наук : 13.00.05 «Соціальна педагогіка» / Г. М. Олійник. –
Київ, 2015. – 273 с.
Олійник Г.М. Організація освітньо-дозвіллєвої діяльності з учнями 5-7 класів : методичні рекомендації
/ Г.М.Олійник ; [За ред. проф. А.Й.Капської]. – Тернопіль, 2014. – 114 с.
Олійник Г.М. Соціалізація молодших підлітків у процесі дозвіллєвої діяльності / Г.М.Олійник //
Науковий часопис Національного педагогічного університету імені М. П. Драгоманова. Серія 11.
Соціальна робота. Соціальна педагогіка : зб. наук. пр. – К. : НПУ імені М.П.Драгоманова, 2012. – Вип.
14. – Ч. III. – С. 219–225.
Пащенко С. Ю. Підготовка соціальних педагогів до організації освітньо-дозвіллєвої діяльності
учнівської молоді : дис. ... канд. пед. наук : 13.00.04 «Теорія і методика професійної освіти» /
С. Ю. Пащенко. – Запоріжжя, 2000. – 176 с.
Петько Л.В. Соціально-комунікативна активність підлітків: теорія і практика [Монографія]. – К. :
ВМУРоЛ
«Україна».
–
2010.
–
268
с.;
бібліогр.
:
С.
249–267.
URI
http://enpuir.npu.edu.ua/handle/123456789/8143
Петько Л.В. Стимулювання готовності майбутніх соціальних педагогів до виховної роботи у процесі
вивчення іноземної мови у ВНЗ (на прикладі кінофільму «Звуки музики» («The Sound of Music»), США,
реж. Уайз, 1965 р.) / Л.В.Петько // Актуальні проблеми навчання та виховання людей в інтегрованому
середовищі: зб. наук. праць № 9 (11). – К.: Університет «Україна». – 2012. – № 9 (11). – С. 84–95. URI
http://enpuir.npu.edu.ua/handle/123456789/7446
Петько Л.В. Новорічний позакласний захід «Happy New Year!» / Л.В.Петько // Іноземні мови : наук.метод. журн. / засн. Київський лінгвістичний університет і вид-во «Ленвіт» ; гол. ред. С.Ю.Ніколаєва. –
К. : Вид-во «Ленвіт», – 2008. – № 3. – С. 69–71. URI http://enpuir.npu.edu.ua/handle/123456789/7880
Петько Л.В. Вітрила творчості / Л.В.Петько // Директор школи, ліцею, гімназії: всеукр. наук.-практ.
журнал / засн. МОНмолодьспорту України, НАПН України, НПУ імені М.П.Драгоманова ; голов. ред.
О.І. Виговська. – 2008. – № 6. – С. 40–43. URI http://enpuir.npu.edu.ua/handle/123456789/7841
Суртаев В. Я. Социально-педагогические особенности молодежного досуга : учебное пособие /
В. Я. Суртаев. – Ростов-на-Дону, 1997. –200 с.
Livazovic Goran. Leasure-time media and children’s academic achievement / Goran Livazovic // Occasional
Papers in Education & Lifelong Learning : An International Journal, 2010. – Volume 4. – № 1–2. – РР. 111–
118.
Matviienko Olena. Theoretical Basics of Preparation of Teachers to Pedagogical Interaction with Children of
Various Age / Olena Matviienko // Intellectual Archive. – 2014. – Volume 5. – No. 5 (September). – Toronto :
Shiny Word Corp., Canada. – PP. 105–117. URI http://enpuir.npu.edu.ua/handle/123456789/10511
Оleksiuk N.S. The role of sociocultural activity in the socialization process of personality / N.S. Оleksiuk //
Problems of development modern science: theory and practice: Collection of scientific articles. − EDEX,
Madrid, España, 2016. − P. 318-321. URI http://enpuir.npu.edu.ua/handle/123456789/11083

Pet’ko L.V.
Ph.D., Associate Professor
Dragomanov National Pedagogical University (Ukraine, Kyiv)

DEVELOPMENT OF STUDENTS’ COGNITIVE ACTIVITY IN FOREIGN
LANGUAGE TEACHING FOR PROFESSIONAL PURPOSES BY USING
ANALOGY METHOD
Петько Л.В.
к.пед.н., доцент
Національний педагогічний університет імені М.П.Драгоманова
РОЗВИТОК ПІЗНАВАЛЬНОЇ АКТИВНОСТІ СТУДЕНТІВ У НАВЧАННІ
ІНОЗЕМНОЇ МОВИ ЗА ФАХОМ МЕТОДОМ АНАЛОГІЇ
In article one of knowledge methods – analogy is considered, the role and the place of analogy in foreign
language training are shown, types of analogies are given and features of their use in training foreign languages are
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Розглядається використання методу аналогії у процесі формування професійно орієнтованого
іншомовного навчального середовища в умовах вищої школи.
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У трактуванні поняття «аналогія» як методу пізнання, окреслюють такі напрямки, в
яких може виступати аналогія: 1) засіб вирішення проблемних ситуацій, навчальних завдань,
2) спосіб сприйняття і передачі інформації, 3) спосіб осмислення недоступних сприйняттю
людиною явищ, процесів та об'єктів, 4) засіб пізнання причин будь-яких явищ і процесів, 5)
моделювання як засіб передбачення результату. Утім ототожнювати аналогію як метод
наукового пізнання з методом навчання було б невірно, оскільки методи навчання
представляють собою єдність методів викладання і методів навчання, і в цьому смислі вони є
засобами взаємопов'язаної діяльності викладача та студентів. Відтак, у такому
двосторонньому характері методів навчання і полягає принципова відмінність їх від методів
науки, які в теоретичному плані пов’язуються лише з діями одного вченого. Щодо методу
аналогії, то він бере участь в таких розумових операціях як аналіз, синтез, порівняння,
абстрагування, узагальнення, конкретизація, причому головним у методі аналогії є будування
всякого роду передбачень, які виступають як одна зі специфічних особливостей психічних
діяльності людини. Причому, передбачення трактується як результат інтуїції, що виступає у
вигляді здогадки, осяяння, передбачення (В.Ф. Асмус, М. Бунге, А.А. Налчаджан та ін.), або
як результат усвідомленого, цілеспрямованого розумового пошуку і виступає у вигляді
прогнозів, гіпотез, планів (А.Г.Нікітіна, В.Г.Виноградов, Г.В.Рубанова, Е.А.Мірохіна та ін.).
[5, c. 105].
О.І.Фефілов у § 1.8 навчального посібнику «Феномен мови у філософії та
лінгвістиці » [15], спирається на думки, висловлені ще Ет’єном Бонно де Кондильяком
(1714−1780) стосовно класифікації предметів дійності за аналогією і способу їх вербального
вираження, який характеризує аналогію як метод пізнання, засіб відбиття нових (невідомих)
ідей мовою природи. Будучи засновником асоціативної психології, французький мислитель
Ет’єн Бонно де Кондильяк наголошував, що мова є сполучувальною ланкою між ідеєю і
дійсністю, вважав, що пізнання будь-якого предмету здійснюється за допомоги аналізу, а не
дефініцій. Тому автор згаданого вище посібника окреслює основні лінгвофілософські
погляди Ет’єна Бонно де Кондильяка: 1) Одиниці мови – це знаки ідей. Ідея пізнається за
допомоги мови, вона формується (класифікується й оформлюється) за її допомоги, у свою
чергу, сам процес мислення як зв’язок між собою ідей (понять) неможливий без мови, 2)
мова класифікує ідеї (предмети) на рід і види, 3) мова виконує роль сполучного ланцюга між
ідеєю та дійсністю, а це – пошук, утворення і порівняння ідей, 6) розуміння досягається
завдяки усвідомленню відношень між ідеями, 7) говоріння – це реалізація потреби мислити.
І, нарешті, − аналогія. 8) По-суті, аналогія – це відношення подібності, тобто одна річ може
бути виражена багатьма засобами, тому що немає такої речі, котра була б схожа на безліч
інших. Вибір слова у процесі говоріння також підпорядковується закону аналогії. Але
аналогія в мові є слабкою, розпливчатою і незв'язної, причиною цього розглядається
змішання мов (як писав Г.Пауль «відбувається дроблення мови», що стає передумовою
виникнення діалектів [18, с. 35]). Вся система навчання побудована на аналогії. Процес
пізнання за допомоги аналогії − це рух від відомого до невідомого. «Аналогія − це мова,
якою всіх нас навчає природа, але чому ми не вчимося або вчимося погано» [15].
Додамо, що вперше «лінгвістична» аналогія була обгрунтована німецьким лінгвістом
Г.Паулем в його «Принципах історії мови» (1886) [18] і була прийнята на озброєння в
лінгвістиці.
Виокремлюють такі види аналогії: 1) аналогія властивостей (це міркування за
аналогією, в якому об'єктом уподібнювання є два схожих предмети, а ознакою, що
переноситься, − властивості цих предметів). 2) Аналогія відношень (міркування, в якому
об'єктом уподібнювання є схожі відношення між предметами, а ознакою, що переноситься, −
властивості цих відношень). До того ж, І.В.Хоменко називає такі правила побудови
аргументації за аналогією: 1) Має бути встановлено якомога більше спільних ознак у
порівнюваних предметів. 2) Ознаки, що є підставою аналогії, мають бути суттєвими для
порівнюваних предметів. 3) Необхідно, щоб спільні ознаки порівнюваних предметів були
якомога різноманітнішими. Наприклад, якщо встановлюють аналогію між Землею та іншою
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планетою, то маємо враховувати спільні фізичні, хімічні, геологічні та інші ознаки цих
планет. 4) Необхідно, щоб спільні ознаки порівнюваних предметів та ознаки, що
переносяться з одного предмета на інший, були якомога однотиповішими [17].
У контексті сказаного наведемо приклади використовування методу аналогії для
знаходження пари слів шляхом утворення аналогій студентами різних напрямків підготовки:
Завдання для студентів природничо-географічного факультету. Дана пара слів Лава
і Вулкан, нижче запропоновані пари слів, де треба за аналогією вибрати пару. В даному
випадку відповідь буде С: Пара і Гейзер.
1. Lava : Volcano
a) Ice : Glass; b) Cascade : Precipice; c) Steam : Geyser; d) Avalanche : Ice;
e) Snowstorm : Lighting.
Аналіз. Answer: C (Defining characteristic). A volcano gives out lava (meaning molten
rock); a geyser (meaning a natural spring) gives out steam.
2. Leaf : Oak
a) Bulb : Tulip; b) Berry : Fruit; c) Tree : Forest; d) Stem : Flower; e) Needle : Pine.
Аналіз. Answer: E (Part and Whole). Leaf is the name of the leaf of an oak tree; needle is the name
of the leaf of a pine tree.
3. Bark : Dog
a) Sty : Pig; b) Skin : Cat; c) Nest : Bird; d) Egg : Chicken; e) Hoot : Owl.
Аналіз. Answer: E (Animal and Sound). Barking is the cry of a dog; hooting is the cry of an
owl.
Завдання для студентів факультету мистецтв:
4. Piano : Hammer
a) Gramophone : Needle; b) Car : Horn; c) Mouth : Tongue; d) Radio : Amplifier; e) Bell :
Clapper.
Аналіз. Answer: E (Thing and Purpose). The hammer creates sound in a piano by hitting
against metal; the clapper creates sound in a bell by hitting against metal.
5. Harp : Pluck
a) Drum : Tune; b) Piano : Key; c) Banjo : Strum; d) Rhythm : Dance;
e) Violin : Fiddle.
Аналіз. Answer: C (Cause and Effect). Music is produced from a harp by plucking the
strings; music is produced from a banjo by strumming the strings.
6. Bow : Violin
a) Melody : Piane; b) Brass : Trumpet; c) Note : Accordian; d) String : Guitar; e) Stick : Drum.
Аналіз. Answer: E (Thing and Purpose). A violinist uses a bow to produce music from a
violin; whereas a bow and a drumstick are not attached as parts of a violin or a drum respectively,
but are external to them. So (E) is a closer analogy to the given pair.
7. Movement : Symphony
a) Title : Book; b) Hymn : Prayer; c) Outline : Drawing; d) Idol : Fresco;
e) Canto : Poem.
Аналіз. Answer: E (Part and the Whole). A movement is a part of a symphony (meaning an
orchestral concert); a canto is a part of a poem.
8. Chant : Speak
a) March : Walk; b) Heed : Hear; c) Wince : Dodge;
d) Squeeze : Touch;
e) Blink : View.
Аналіз. Answer: A (Definition). To chant means to speak in a rhythm; to march means to
walk in a rhythm.
Для студентів зі спеціальностей «Дизайн», «Образотворче мистецтво»:
9. Museum : Painting
a) Safari : Escort; b) Supermarket : Shopper;
c) Herd : Cattle;
d) River : Stream; d) Zoo : Animal.
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Аналіз. Answer: E (Thing and place). Paintings are kept in a museum for public view; animals are
kept in a zoo for public view.
10. Соlor : Wavelength
a) Pith : Frequency;
b) Diameter : Circumference; c) Angle : Acuteness;
d) Power : Generation; e) String : Vibration.
Аналіз. Answer: A (Unit of measurement). The colour of light is measured by its wave
length: the pith of sound is measured by its frequence.
11. Clash : Color
a) Intensity : Emotion;
b) Glance : Sight;
c) Pebble : Texture;
d) Dissonance : Sound;
e) Inanity : Undersstanding.
Аналіз. Answer: D (Definition). A reference to the first words in the answer choices shows
that clash is used as a noun in this question. A clash means of lack of harmony on colors; a
dissonance means a lack of harmony in sound.
12. Novel : Foreword
a) Symphony : Interlude;
b) Argument : Verdict; c) Statute : Preamble;
d) Discourse : Epiloque;
e) Movie : Premiere.
Аналіз. Answer: C (Definition). A foreword forms the introduction to a novel; a preamble
forms the introduction to a statute (meaning a law).
Додаткові завдання:
13. Acrobat : Agility
a) Engineer : Focus;
b) Mariner : Navigation; c) Judge : Precedent;
d) Industrialist : Credibility; e) Surgeon : Dexterity.
Аналіз. Answer: E (Person and Skill). An acrobat (meaning a circus performer) who is
skilled in balancing feats) requires agility of limds; a surgeon requires dexterity (meaning skill in
movement) of fingers.
14. Introduction : Conclusion
a) Announcement : News; b) Greeting : Farewell; c) Birth : Marriage;
d) Landing : Accolade; e) Companionship : Termination.
Аналіз. Answer: B (Antonyms). Introduction and conclusion are antonyms; greeting (such as
good morning) and farewell (such as good – bye) are antonyms.
15. Teacher : Faculty
a) Umpire : Contest; b) Merchants : Trade; c) Civilian : Army; d) Festimony : Court; e) Customer :
Clientele.
Аналіз. Answer: E (Collective Noun). Faculty is the collective noun for the teachers of
institutions; clientele is the collective noun for the customers of a shop [19].
Отже, проаналізовані вище аналогії характеризується студентами таким чином:
Defining characteristic (визначена характеристика) , Animal and Sound (тварина і звук), Thing
and Purpose (річ і мета), Cause and Effect (причина і наслідок), Part and the Whole (частина й
ціле), Thing and place (річ і місце), Definition (визначення), Antonyms (антоніми), Collective
Noun (збірний іменник).
Зазначимо, що після пояснення нами методу аналогіі
студентам 6 курсу
(магістратура) з напрямку підготовки Філологія. Англійська мова, Німецька мова,
Французька мова з 27 студентів-магістрантів зоорієнтувалися у запропонованому завданні №
3 (Bark : Dog) тільки 2 студентки, які надали вірну відповідь e) Hoot : Owl. – решта довго
ромірковували.
Відтак, значення методу аналогії у розв’язуванні різноманітних проблем, у розвитку
мислення та у підвищенні рівня знань студентів в умовах університету дає можливість
висунути і обґрунтувати ідею про необхідність розробки і доцільність впровадження у
практику вищої школи методу аналогії ширше і глибше, ніж це відображено у сучасній
методичній літературі [2, c. 3].
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Додамо, що використовування методу аналогії (стимуляція уяви, аналіз проблеми,
проблемної ситуації, є, свого роду, продовженням методу мозкового штурму і т.ін.) збагачує
лексичний запас студентів, і, безумовно, мотивує пізнавальну діяльність студентів.
Слід підкреслити, що у мові, аналогія розглядається як більш складне явище, ніж
метафора і порівняння, які, у свою чергу, слугують інструментами для розуміння аналогії.
Наведемо приклади аналогій:
What’s in a name? That which we call a rose
By any other word would smell as sweet.
So Romeo would, were he not Romeo called (Romeo and Juliet Act II, Scene II
by Shakespeare)
Juliet is indirectly saying that just like a rose that will always smell sweet by whichever name it is
called; she will like Romeo even if he changes his name [20].
Memory is to love what the saucer is to the cup. (The House in Paris by Elizabeth Bowen)
As cold waters to a thirsty soul,
So is good news from a far country. (Proverb)
До того ж, у колі окресленого, додамо, що доцільність використання аналогій у
навчанні підтверджується дослідженнями психологів, які говорять про необхідність таких
форм організації навчальної інформації, які дозволяли б учню або студенту брати участь у
процесі народження нового поняття, переглядати його зміст у міру поглиблення уявлень
стосовно відповідних об'єктів до самостійного вибудовування нового поняття на базі деяких
вихідних понятійних знань [16, с. 329].
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ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ ПОДГОТОВКА ПЕДАГОГА-МУЗЫКАНТА В УСЛОВИЯХ
ГЛОБАЛИЗАЦИИ ОБРАЗОВАНИЯ (НА ПРИМЕРЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
«МЕЖДУНАРОДНОЕ СОТРУДНИЧЕСТВО В СФЕРЕ МУЗЫКАЛЬНОЙ КУЛЬТУРЫ
И ОБРАЗОВАНИЯ»)
The article describes the features of the development of the world community transformation mechanism of
students in the field of musical culture and education in a single organism.
Key words: globalization, education, the trend cooperation, the scope, the dialogue of cultures, the conceptual
framework, stages of development.
В статье рассмотрены особенности освоения студентами механизма превращения мирового
сообщества в области музыкальной культуры и образования в единый организм.
Ключевые слова: глобализация, образование, тенденция, сотрудничество, сфера, диалог культур,
концептуальная основа, этапы развития.

Глобализация, как известно, означает расширение и углубление взаимосвязей и
взаимозависимостей между народами и странами. Учитывая, что глобализация стала сегодня
естественной и необходимой тенденцией не только экономики, но и образования, в условиях
высшего профессионального образования музыканту-педагогу предлагается для освоения в
вузе учебная дисциплина «Международное сотрудничество в сфере музыкальной культуры и
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образования». Целью данной дисциплины является формирование у студентов
представлений о возможностях международного сотрудничества в сфере музыкального
образования и культуры, а также готовности будущего учителя музыки к подобному роду
деятельности. Дисциплина «Международное сотрудничество в сфере музыкальной культуры
и образования» является дисциплиной по выбору студента в вариативной составляющей
базовой части учебного плана подготовки бакалавра по направлению «Педагогическое
образование», профиль: «Музыка и Дополнительное образование».
Изучению данной дисциплины предшествуют история, философия, иностранный
язык, педагогика, психология, музыкальная психология и психология музыкального
образования, методика музыкального образования, история музыкального образования и
другие профессиональные дисциплины. Тем самым, освоение данной дисциплины
способствует обобщению полученных представлений об отечественном образовании в
условиях глобализации образования для выявления перспектив модернизации и инноваций
российского и мирового образования и культуры.
В результате освоения дисциплины у студентов формируется готовность к
толерантному восприятию социальных и культурных различий, уважительному и бережному
отношению к историческому наследию и культурным традициям.
Освоение дисциплины обучающимся способствует тому, что он будет:
знать:
 нормативные документы, определяющие особенности организации международного
сотрудничества в сфере музыкальной культуры и образования;
 цель, задачи и принципы международного сотрудничества в сфере музыкальной
культуры и образования;
 основные этапы развития международного сотрудничества в сфере музыкальной
культуры и образования;
 формы и тенденции развития международного сотрудничества в сфере музыкальной
культуры и образования на современном этапе.
уметь:
 адаптировать в собственной профессиональной деятельности зарубежный опыт в
сфере музыкального образования и культуры;
владеть:
 опытом организации собственной профессиональной музыкально-педагогической
деятельности в соответствии с тенденциями реформирования образования,
декларируемыми мировым педагогическим сообществом.
Структуру и содержание дисциплины можно представить следующим образом (табл. 1).
Таблица 1
№
п/п
1.

2.

Наименование раздела дисциплины
Концептуальная и правовая основы
международного сотрудничества в сфере
музыкальной культуры и образования
Этапы развития международного
сотрудничества в сфере музыкальной
культуры и образования: исторический
аспект

Содержание раздела
(дидактические единицы)
Цель,
задачи
и
принципы
международного
сотрудничества с сфере музыкальной культуры и
образования. Правовые документы РФ, определяющие
международное сотрудничество в сфере музыкальной
культуры и образования
Международные
встречи
и
конференции
по
музыкальному образованию: деятельность педагогов и
музыкантов Европы и США по объединению усилий в
создании единого музыкального образовательного
пространства: Лондонская встреча английских и
американских педагогов-музыкантов «День единого
пространства для британских и американских
преподавателей музыки» («A Field Day for Music
Educationists British and American»); англо-американские
конференции (Лозанна, 1929 и 1931 гг.)
Вклад в
развитие международных связей немецкого музыкантапедагога Лео Кестенберга (1882-1962). Международный
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3.

Формы и тенденции развития
международного сотрудничества в сфере
музыкальной культуры и образования на
современном этапе

конгресс по музыкальному образованию (1936 г.)
Создание Международного общества по музыкальному
образованию – Internation Society for Music Education
/ISME/ (1953.г.). Роль в подготовке и создании ISME
Организации объединенных наций по вопросам
образования, науки и культуры (ЮНЕСКО). Инициатива
ЮНЕСКО по созданию Международного музыкального
совета (1949 г.), задачи ММС. Национальная ассоциация
преподавателей музыки (The National Association for
Music Educators) как координационный центр по
содействию международным связям в педагогике
музыкального образования. Создание Комиссии по
подготовке
к
международной
конференции,
посвященной музыкальному образованию (1951).
Многонациональный состав комиссии. Конференция
1953 г. «Роль и место музыки в воспитании и
образовании юных и взрослых» (The Role and Place of
music in the education of Young People and Adults).
Направления тематики пленарного и секционных
заседаний. Резолюция конференции. Деятельность Д.Б.
Кабалевского как популяризатора идей ISME. IX
конференция ISME в Москве (1970). Актуальные задачи
ISME сегодня.
Международные конкурсы исполнительского искусства
(Международный конкурс им. П.И. Чайковского и др.) и
педагогического мастерства (Международный конкурс
«Учитель музыки XXI века» им. Д.Б. Кабалевского).
Диалог культур как основа расширения культурного
сотрудничества между народами. Развитие культурного
сотрудничества на региональном уровне. Культурные
связи между российскими театрами оперы и балета,
музеями музыкальной культуры, учебными заведениями
и их зарубежными коллегами. Гастроли отечественных
исполнителей классической музыки, театра и балета как
важные события в общественной жизни зарубежных
стран. Аналогичное явление в России. Проведение
совместных фестивалей, стажировок, выставок, мастерклассов как свидетельство взаимопонимания России и
народов других стран.
Координация усилий разных стран: международные
институты образования (США), международные центры
педагогического
образования
(Франция).
Международные
стандарты
эффективности
деятельности образовательных систем. Подготовка
учителей музыки за рубежом. Модели музыкального
образования в зарубежных педагогических школах.
Адаптация зарубежного опыта в учреждениях России.

Самостоятельная работа студентов предполагает комплекс видов, что отражено в
Таблице 2.
Таблица 2
№
п/п
1.

2

Наименование раздела
дисциплины
Концептуальная
и
правовая
основы
международного
сотрудничества
в
сфере
музыкальной
культуры
и
образования
Этапы
развития
международного

Вид самостоятельной работы
1.Изучение первоисточников (правительственных документов
Национальной доктрины образования в Российской Федерации:
«Закона об образовании» гл.14, ст.105-107).
2.Анализ современной психолого-педагогической литературы с
целью выявления направлений модернизации образования в
целом, и музыкального образования в частности, в условиях
глобализации.
1. Работа с первоисточниками. Анализ выступлений деятелей
различных стран на конференциях по проблемам музыкального
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3

сотрудничества
в
сфере
музыкального
образования
и
культуры:
исторический аспект
Формы и тенденции
развития
международного
сотрудничества
в
сфере
музыкального
образования
и
культуры
на
современном этапе

воспитания и образования на протяжении всей жизни человека.
2. Подготовка презентаций по Международным конкурсам
исполнительского мастерства/культурному сотрудничеству на
региональном уровне.
1.Подготовка проектов по координации усилий разных стран в
сфере образования и культуры – «Подготовка учителей музыки за
рубежом», «Модели музыкального образования в зарубежных
педагогических
школах»,
«Адаптация зарубежного опыта музыкального образования в
учреждениях России».
2. Аннотирование информации из СМИ в области
международного сотрудничества в сфере музыкальной культуры.

Текущий контроль осуществляется по результатам выступления студентов на
семинарах, а также выполнения студентами презентаций мини-исследовательских проектов:
«Международное общество по музыкальному образованию – Internation Society for Music
Education / ISME: история возникновения и задачи на современном этапе», «Модели
музыкального образования в зарубежных педагогических школах» и т.д.
Таким образом, освоение студентами учебной дисциплины «Международное
сотрудничество в сфере музыкальной культуры и образования» в условиях глобализации
образования способствует пониманию механизма превращения мирового сообщества в
области музыкальной культуры и образования в единый организм.
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Научный журнал «ЭКОНОМИКА И ФИНАНСЫ» (Украина)
приглашает принять участие в Международных научно-практических конференциях:
«Наука и практика»
которая состоится в Melbourne, Australia, 28 октября 2016 года
Контрольные даты конференции:
Дата проведения конференции
28 октября 2016 г.
Последний срок представления материалов
27 октября 2016 г. (включительно)
Срок выхода из печати эл.версии сборника
15 ноября 2016 г.
«Геополитические процессы в современном мире»
которая состоится в Vienna, Austria, 25 ноября 2016 года
Контрольные даты конференции:
Дата проведения конференции
25 ноября 2016 г.
Последний срок представления материалов
24 ноября 2016 г. (включительно)
Срок выхода из печати эл.версии сборника
15 декабря 2016 г.
«Тенденции развития отечественной и мировой науки»
которая состоится в Nuremberg, Germany, 28 декабря 2016 года
Контрольные даты конференции:
Дата проведения конференции
28 декабря 2016 г.
Последний срок представления материалов
27 декабря 2016 г. (включительно)
Срок выхода из печати эл.версии сборника
15 января 2017 г.
Тематические направления конференций:
Секция 1. Экономика и управление национальным хозяйством.
Секция 2. Международная экономика.
Секция 3. Экономика и управление предприятием.
Секция 4. Развитие производительных сил и региональная экономика.
Секция 5. Деньги, финансы и кредит.
Секция 6. Бухгалтерский учет, анализ и аудит.
Секция 7. Налогообложение и бюджетная система.
Секция 8. Экономическая безопасность субъектов хозяйственной деятельности.
Секция 9. Математические методы в экономике.
Секция 10. Государственное управление, самоуправление и государственная служба.
Секция 11.Право.
Секция12. Экономика туризма.
Секция13. Менеджмент.
Секция14.Маркетинг.
Секция15.Психология, педагогика и образование.
Форма участия в конференции – заочная (дистанционная).
Рабочие языки конференции: английский, русский, немецкий, французский, украинский и др.
Материалы конференции будут опубликованы в форме сборника научных статей и разосланы авторам, а так
же доступны в электронном виде на сайте http://conf.at.ua Детальная информация на сайте: http://conf.at.ua
Координатор конференции:
кандидат экон. наук, доцент Дробязко Светлана Игоревна
Viber, моб. тел. +38 (068) 851-75-52
Skype: svetlana16471
E-mail: conf.at.ua@gmail.com
Сайт конференції: http://conf.at.ua
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