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THE OFFSET AS A SPECIFIC SORT OF ECONOMIC ACTIVITY
Abstract: Offset agreements are widespread in sales of defense products. There is a steady
tendency to increase their share as a percentage of world trade. Developed countries with wellestablished Defence Technological and Industrial Bases, use offset transactions to target activities
to business organizations and countries with emerging economies use offset to gain military and
commercial benefits. The following report examines the offset as an economic operation which
represents a wide range of industrial and trade practices.
Key words: Economic activity, offset transactions, resource management.

Definition
A big number of researchers share the opinion, that “offset” is a collective
concept for a wide range of industrial and commercial practices. The offset
agreements are often met by the sales of defense products, for example of aircrafts,
radars and other electronic systems, where a stable tendency to the increasing of their
share as a ratio of the world export and of the frequency and size of the offset
agreements [1]. The developed countries with approved industries are using the
defense offset transactions for directing the activities or technologies towards the
defensive business organizations. The countries with newly industrialized economies
are using simultaneously military and commercial offset transactions, which include
also the transfer of technologies [2-3]. In her analysis O. Zvinchukova gives the
following definition of offset: „transaction, in the frames of which the exporter
undertakes the obligation to compensate part of the expenditures incurred by the
importer, in one or another way, connected with the acquisition of armament or
military equipment“ [4].
Terziev and Nichev summarized the motives of the both parties of the offset
transaction in this way: for the country-buyer it’s important that after the purchase the
money remain in the country so that they could stimulate the economy, because the
politicians render an account to the society, while the country-seller uses the bigger
4

part of or all the funds from the transaction for the erection of the infrastructure for
the production of arms in the country-buyer. Without this transaction the needed
infrastructure wouldn’t exist and in case of an ordinary purchase deal there would be
no incomes for the state-buyer [5].
According to the definition of the Federal Ministry of Economic and
Employment in Austria the counter (offset) deals are back-to-back commercial
agreements between two partners with different state affiliation (most frequently a
state authority and an international company). As an economic equalization
(compensation) of the payment of the purchase price according to the main deal, the
buyer requires a compensation (offset) transaction, which is implemented by the
supplier in the form of separate projects, connected with the economy of the countrybuyer [6].
The Czech legislation regulated the offsets as business activities, which can be
used in the future as a criterion by public tender of the offering countries (the
applicants). They are connected with purchases from a foreign counterparty for the
amount of more than 300 million Czech Koruna or with foreign counterparties of the
local main counterparties with transactions amounting more than 100 million Czech
Koruna. With the term “offset benefits” the Management for the Evaluation of the
offset benefits by supplies of the Greek Armed Forces defines all kinds of
compensation transactions, performed by the supplier as a counter-deal during the
provision of a public contract for the Greek Armed Forces, in accordance with the
policy of the Greek Ministry of Defense about the offset benefits.
In Lithuania the word “offset” means activity of foreign suppliers or further
economic entities, acting on their behalf, during which the contract for supply of
weapon, ammunitions, explosives and other goods of military purpose from abroad is
being compensated by granting of benefits for the economy of the Republic of
Lithuania. This activity can be implemented in the form of order for goods, produced
by Lithuanian economic entities, providing of technologies, investments on the
territory of the country, organizing of an independent production process etc.
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The Offset Law in the Republic of Poland regulates the concluding of the
contract, the rights and the obligations of the parties in a special kind of
compensation agreements, called „offset agreements”. They are concluded in
connection with contracts for the supply to the Republic of Poland of weapon and/or
military equipment for the purposes of the defense and the protection of the country.
The equipment, subject of the contract for supply, is manufactured outside Poland
[7].
According to the offset management principles, in the Republic of Slovenia the
term „offset” is being applicable on the export of goods of Slovenian origin as
compensation on the purchase of goods (products, materials and equipment),
technologies or supplying of services of foreign origin.
A Directive for the implementation of offset transactions in Turkey regulates
the offset agreements as specific deals, which are implemented in order to increase
the production opportunities and compatibility of the Turkish industry and the service
sector in the international commerce. The offset transactions are part of a concluded
state contract /main agreement/ for the supply of goods and services, necessary for
the protection and security of Turkey.
The Ministry for Defense of the Republic of Bulgaria gives the following
definition „the offset represents an industrial or commercial compensation, required
by the Bulgarian government from a foreign company, which has won a public
procurement for the supply of material resources and/or services for the Armed
Forces or the protection of the country“ [8].
The offset is being planned and implemented by means of Offset programs. An
Offset program is a written Plan for the implementation of obligations for the
fulfillment of definite deals and/or activities, offered by the applicant for Supplier,
regarded as direct or indirect counter-compensations for the performance of a
concluded public procurement contract. The Offset program is obligation of the
Supplier and it’s written down as a clause in the Contract for Supply and is
implemented through orders to the Bulgarian industry and/or other transactions or
activities on the Supplier side. The size of the Offset program is determined as a
6

relative share of the nominal value of the contract for supply of materials and/or
services for the Armed Forces and the protection of the country and can’t amount less
than 20% (as the ratio between the nominal value of the offset and the contract for
supply) [5].
Sorts of offset transactions
The majority of the researchers share the opinion that the offset transaction can
be basically divided into two kinds of offset – direct or indirect.
According to the legislation of the United States as “direct offset” are regarded
those transactions, under which defense goods or service are supplied, while „the
indirect offset” includes military goods and services, which are not connected with
the military products or services, imported within the contract [9].
In Austria the offset transaction can be divided into three groups: „direct offset
transaction”, immediately connected with the main transaction (supply); „semidirect” – connected with other activities of the supplier; „indirect” – there is no
connection with the main transaction.
According to the Polish Law, „direct offset obligation” means assuming of
obligations in favor of a definite contractor, whose activity is of a particular
importance for the economy and the national security of the country. It’s foreseen in
the contract for supply of weapon and/or military equipment. „Indirect offset
obligation” are such obligations, which are not included in the definition of a the
direct offset obligation [7].
In the Czech Republic a „direct offset” is such an offset, which is immediately
connected with the subject of the public contract, i.e. includes projects, focused over
the direct participation of Czech business formations into the accomplishment of the
contract. The national aim of an offset program is that at least 20% of the contract
price is a direct offset. „Indirect offset” are all offset forms, different from those,
belonging to the direct offset. The indirect offset includes also these activities, which
have no direct connection with the production of the initially purchased equipment.
Among them are: export of products and services, transfers of technologies and
know-how; support for researches and development; new investments; establishing of
7

collective companies; collaboration for the opening of new jobs; assistance of the
small and medium-sized business.
The legislation and the practice in Hungary admit the following main forms of
the offset activities: investments; direct offset; additional export [8].
The investments, which form a part of the capital of limited liability companies
or Joint Stock Companies, registered in Hungary, are considered to be a form of
offset activity. Such conditions are available, which ought to be taken into
consideration: in case of a capital increase a registration in the competent court is
required; in cases of participation of the company capital in some form of offset
activity, no offset investment withdrawal is allowed during the implementation of the
offset obligation. Short-term investments, which aim only the liquidation of the
company, where it’s being invested, also those investments, which restrict the
competition, are inadmissible. This kind of investments, are not considered to be a
form of offset activity. In the investment amount no state grants or financing from the
state budget of Hungary are included. The contractor of the offset agreement must
give an account of the received state budget grants to Offset Coordination Office.
Another form of offset activity in Hungary is the „direct offset”. In this case
materials, spare parts and semi-finished products, manufactured in Hungary, needed
for the production of the product, subject of the contract for supply according to the
offset agreement, are delivered by Hungarian business Associations.
The third form of offset activity in Hungary is the „additional export”, which
must be in conformity with the following conditions: it has to do with goods and
services, specified in a particular Addendum to the General rules, elaborated by the
Ministry for economy and transport concerning the offset trade and the related
activities; the goods and/or the services, subject of the additional export, must be
purchased by local business associations. In order to be a part of the implementation
of an offset agreement, the contract price of the additional export must be in amount
of over 50 000 EUR.
In the legislation of Slovenia there’re determined: „direct offset” – export of
goods or services, which are directly related to the subject of the contract or with
8

another sphere of similar use and “indirect offset” – all other forms of export of
products and services, with are not directly related to the subject of the contract or
another sphere of similar use. Education, donations, tourist programs, support of
specific exporters and others are considered as indirect offset.
In Greece the offset transactions are also divided into two major groups:
transactions, linked exceptionally with the supply of defense equipment and
transactions, linked with defense equipment and services, which don’t belong to the
first group.
The Lithuanian legislation doesn’t give a definition of the concepts, but
explicitly provides that the direct offset is preferred, while the indirect is not allowed.
From the analysis of the accessible literature the conclusion is that the offset
transactions can be divided basically into two types:
1. Direct offset: These transactions are implemented by the exporter in the
interest of the development of the defense-industrial technological base by means of
implementation of offset projects or offset programs, immediately connected with the
supply of defense products and their subsequent exploitation by the armed forces of
the state-importer. The subject of these transactions is armament and military
equipment and they usually assume the form of production under license, transfer of
technologies, investments, credit assistance, training, joint ventures, subcontracting
and others.
2. Indirect offset: These are transactions, which are not connected directly with
the supply of defense products. The subject of these transactions is the delivery of
goods and services, which are not connected with military products within the frames
of a trade agreement and usually assume the form of production under license,
transfer of technologies, investments, credit assistance, training, purchases and others
[10-11].
Production under license: The production is based on commercial agreements
between the country-exporter and a company from the country-importer. The ground
for the production under license is the affording of production technologies, of knowhow etc. between the companies and it usually comprises the production of separate
9

parts or components of the defense products and in rare cases the production of
complete systems of weapon and military equipment. This form of offset transactions
refers not only to the direct offset, but also to the indirect offset. Production under
license occupies 2,78% of the total volume of the implemented offset transactions
during the period 1993-2012, 4,08% of them are the share of the direct offset, while
44,56% are the share of the indirect offset and 1,36% belong to indefinite type of
transactions.
Joint production: The joint production consists in the production of defense
products through the provision of the necessary technology for the particular
production based on the government agreements between the both countries. The
agreements allow the foreign government or the producer to obtain the necessary
technical information regarding the complete or the partial production of defense
products. The joint production is implemented only as a direct offset. It includes a
licensed by the government production, but excludes a licensed production, based on
direct commercial agreements between the producer and the exporting country. The
joint production accounted for 5.96% of the value of the implemented offset
transactions in the United States during the period 1993-2012.
Subcontracting: The Subcontractor undertakes the production of spare parts,
assemblies, detail and components for armament and military equipment outside the
territory of the country-supplier. The subcontracting is not bound by the provision of
licenses for technical information and is usually implemented through concluding of
direct commercial agreements between the subcontractor and the producer from the
exporting country. During the period 1993-2012 21.20% of the total volume of the
implemented offset transactions, were accomplished by means of hiring a
subcontractor by American companies.
Purchases: The purchases always belong to the indirect offset transactions and
represent a purchase and the resulting supply of finished defense products to the
recipient of the offset. For the period 1993-2012 the purchases occupy the biggest
percentage and account for 36.54% of the total amount of all offset transactions [3].
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Investments: According to the government of the United States these are
investments, emerged in result of an offset agreement, which are not connected with
the sale of defense products. Most often this sort of investments is in the form of
capital holdings, expansion of subsidiaries or establishing of joint venture in a foreign
country. The implemented investments cover 2.98% of the amount of the
implemented by the United States offset transactions for the period 1993-2012.
Credit assistance: The credit assistance comprises direct loans, brokering loans,
loan guarantees and assistance for achieving of favorable payment conditions, credit
postponement and lower interests. The transactions, connected with the credit
assistance, cover 3.28% of the amount of the implemented by the United States offset
transactions for the period 1993-2012. The credit assistance can be an indirect as well
as a direct offset transaction. For the same period the percentage of the credit
assistance in the total volume of indirect offset transactions is 5.02% and respectively
0.85% of the total volume for the direct offset transactions.
Transfer of technologies: Here belongs the submission of technologies, which
result from the offset agreement and can be in the form of implementation of research
activity abroad, rendering of technical assistance to companies, qualification
improvement of the personnel, provision of technical data, joint usage of licenses and
patents and other activities, which are subject of the commercial agreements between
the producer from the exporting country and the recipient of the technology. During
the examined period the transfer of technologies account for 18.70% of the effective
price of all offset transactions in the United States. For the period 1993 - 2006 the
transfer of technologies account for 22.44% of the value of the direct transactions and
15.51% оf the value of the indirect transactions [12].
Training: the transactions for training are linked with the training of the
personnel for the production or exploitation of the contracted in the offset transaction
defense products. They may be orientated on such spheres, as the information
technologies, teaching of foreign languages, improvement of the technical literacy,
management of the life cycle of the defense products, etc. The transactions,
connected with training, account for 2.23% of the value of the implemented offset
11

transactions in the United States for the period 1993-2012. For the same period the
percentage of the training in the total volume of the indirect offset transactions
amounts 2.36% and respectively 2.15% of the total volume of the direct offset
transactions.
Conclusion
Increased competition in trade in defense products globally reduces the use of
military goods through traditional trade patterns. Therefore, the use of offset
transactions is more and more common every year. The economic nature of which is
that the buyer is able to connect the purchase of a specific product to the receipt of a
wide range of benefits, both in the military and civilian spheres.
Defense-industrial cooperation between the state is becoming an increasingly
economic process, the direction of which is primarily determined by economic
expediency and in which almost all economic mechanisms to promote global trade in
defense products are applied.
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THE SOCIAL CAPITAL IN THE MINING INDUSTRY: THE DIRECTIONS
OF FINANCING AND RECREATION
The research question of the article is a set of methodological, methodical and practical
directions for financing the complex recovery of social capital in the mining industry. At the same
time, its goal is the formulation and characterization of directions for the financial recovery of
social capital in the mining industry and the development of measures for their effective
implementation.
Key words: social capital; mining industry; employee; financial component; material
incentives; moral incentives.

The formation of a multi-vector market economy in Ukraine, the successful
implementation of all reforms to this effect and the improvement of the citizens’
welfare is impossible without the effective implementation of financial components
of the comprehensive recovery of social capital, primarily in the mining industry.
However, the unstable socio-economic and political situation in the country
significantly impeded the implementation of reforms in the aforementioned area,
which adversely affected its individual indicators. Thus, the employment of Ukraine's
population in the mining industry has decreased twice between 2012-2015 and
amounted to a mere 261,400 people. In the same period, however, the number of
employees in agriculture was almost 12 times as high and amounted to 2.9 million
people. Further, the production of certain types of goods in Ukraine’s mining industry
decreased by 1.5-2 times in the period between 2012 and 2015, compared to other
branches of the economy. In consequence, the number of enterprises in this sector for
the above-mentioned period decreased by almost 16 percent [1, p.189]. This situation
destabilizes and slows down the socio-economic development of all stakeholders in
the mining industry. Therefore, topical issues at the present stage of the industry’s
13

development are the definition of common effective principles for the comprehensive
recovery of the resource potential of all its economic entities.
Considering the cutting edge and lack of solutions for the aforementioned
problem, the main goal of this study is to formulate and characterize the directions of
financial recovery of social capital in the mining industry and to develop measures
for their effective implementation. To achieve this goal, we have identified the
following main tasks:
- formulating a categorical apparatus for the interpretation of the essence of
social capital in the mining industry;
- identifying and characterizing the main funding areas for the recovery of
social capital in this field;
- proposing measures for effective implementation of the above-mentioned
directions.
The following basic methods were used for the realisation of all the abovementioned tasks: dialectical, abstract-logical, system-structural, monographic
surveys, etc.
As a result of the analysis, we have established that there are different
approaches to the interpretation of the essence of social capital in the mining
industry. They are similar to each other and differ only in individual components.
Thus, the majority of scholars under this category understand the totality of
psychological, physiological, moral, ethical, economic and other personal qualities
and abilities of each employee of the mining industry, which are their main resources
and advantages over other people, in the process of their adaptation and effective
implementation in any social environment at the macro- and micro-levels [2, p.45;
3, p.50].
Taking into account the interpretation of the socio-economic category
hereinabove, we have defined a scheme for the formation of the financial recovery
directions of social capital in the mining industry. Its main element is the material,
social and household, and moral (psychological) recovery, the recovery of interests
of all social, age-oriented, gender and vocational qualification worker groups.
14

In our opinion, the proposed comprehensive methodological approach to the
formation of funding directions for the recovery of social capital in the mining
industry will help to identify its most important components and develop effective
measures to improve them.
Additionally, due to the lack of necessary statistical information to characterize
certain areas of funding of social capital recovery in the mining industry, in 2017 we
carried out a sociological survey of 1256 employees of mining enterprises in
Donetsk, Lugansk, Zaporozhye, Kharkiv, Dnipropetrovsk, Lviv, Volyn and
Transcarpathian regions of Ukraine. With the help of the questionnaire developed by
the author, their respective opinions on the determination of the main directions of
financing for the the recovery of social capital of this industry have been studied. The
material, social and household, and moral (psychological) recovery is among them.
The survey has been taken by: heads of enterprises (20%), heads of their structural
divisions and leading specialists (30%), and ordinary workers (50%). Meaning that
those respondent groups, whose work is directly related to determining and
implementing the funding for the recovery of social capital in the mining industry,
and those who are direct participants (performers) of individual production as well as
technological processes.
All author approaches proposed are aimed at increasing the efficiency in the
financing of the material recovery of social capital in the mining industry at macroand micro-levels. Some of them include:
- development and implementation of a targeted nationwide development
program for the mining industry (identification of all aspects related to the
development of this sector, especially with respect to the recovery of social capital
with its main components);
- raising the remuneration of specialists through the development and
introduction of a single tariff grid for miners’ wages (establishing minimum tariffs,
salaries, allowances, additional payments for the work specifics in this area
guaranteed by the state);
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- introduction of hourly wages for miners depending on the quality,
complexity, hardship and harmfulness of their work (establishment of a minimum
hourly tariff rate for miners, taking into account the qualifications of each worker,
quality, speed, complexity and harmfulness of the work performed by him);
- remuniration and gratification of leading specialists by planning expenses on
bonuses, additional incentives and incentives for a certain period (this involves the
introduction of a cumulative system of points for significant achievements in
providing additional, incentivising and compensating payments at the employers’
expense), etc.
Consequently, all of the above measures include the establishment of a social
partnership between public and private institutions to improve the living conditions
and welfare of miners, especially young specialists.
We believe that another, namely social and household recovery, is just an
important area in financing the recovery of social capital in the mining industry.
Therefore, it implies the creation of proper working conditions of specialists,
provision of proper conditions for recreation of workers, prevention and treatment of
chronic diseases of workers, etc. Thus, most of the above measures include:
- formation and implementation of a development program in the mining
industry at the state and regional levels (defining effective and step-by-step
comprehensive measures for the financing and social recovery of social capital in this
program);
- creation of appropriate working conditions of specialists by defining common
legislative criteria and approaches to safe and harmless production and sanitary
conditions at work (development and introduction of modern life safety standards and
occupational safety at work at the macro-level);
- provision of proper conditions for recreation of workers based on normalized
working hours, timely and unscheduled holidays, vacation packages, etc. (agreement
with each employee on the schedule, conditions and preferences of his work and rest,
especially planned annual leave and possible unscheduled holidays);
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- legislative definition of production standards and duration of workers' shifts
under different production conditions, as well as state control in this process
(development and implementation of standards for the minimum and maximum
productivity of a miner, taking into account the specifics of his work);
- prevention and treatment of chronic diseases of workers based on the legal
definition and practical implementation of standards for the organization of
production under hazardous conditions (strict control of life safety and labor
protection in the development of relevant responsible state structures, as well as
annual provision of free of charge medical and sanatorium assistance to workers by
the state and employers of this industry);
- stimulation at the legislative level based on a system of tax privileges for the
employment of miners who became disabled as a result of their professional activity
(definition of common principles of a state policy on the employment of disabled
persons, especially those employed in the mining industry as their main or similar
professional purposes);
- provision of sanatorium treatment for workers with occupational diseases,
including those who have received a disability in connection with work in this area
(annual planning of resort treatment of miners depending on the degree of gravity of
occupational disease of each of them to avoid queues and waiting times in this
process), etc.
In addition, in our opinion, the analysis of the third aspect of financing of
recovery of social capital in the mining industry, namely, moral (psychological)
recovery, deserves due attention. This involves the implementation of such measures
as social recognition of the results of specialists’ work, selecting workers for
individual managing positions according to compatible professional and moral
qualities among them, the creation of a normal (healthy) microclimate in the team,
the provision of career development opportunities of individual specialists, etc. Thus,
the implementation of the above measures foresees:
- development and implementation at all levels, among public and private
institutions, of a development program of the mining industry (formulating effective
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comprehensive measures to finance the moral (psychological) recovery of social
capital in this programme);
- social recognition of the results of specialists’ work through the publication of
results of their work among the team members and mass media (dissemination of
information on the most significant labor achievements of individual miners at the
national and regional levels among all social, age-oriented, gender and professional
worker groups and different categories among the population);
- conducting a large-scale PR campaign on the promotion of miners' labor, its
prestige and necessity at the national and regional levels (development and
dissemination of specific and current advertising content on the specifics and
importance of miners' labor with the involvement of all possible media outlets for this
purpose and regional and district job centres);
- selection of employees compatible with each other in their professional and
moral qualities based on sociological and psychological testing to individial
management and work positions (involving leading sociologists and psychologists as
well as the personnel department of certain mining enterprises in order to develop a
specific and adapted methodology for each workers’ team) etc.
In our view, all of the above-mentioned research results will create the
preconditions for the formation of a high human resource potential and a suitable
reserve of competitive mining workers with the possibility of the industry's entry to a
new and advanced level of development.
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Сегодня одной из важнейших экологических проблем, требующих
незамедлительного

решения,

является

загрязнение

окружающей

среды

твердыми бытовыми отходами (ТБО). Обычно ее решение осуществляется
путем их утилизации, однако, такой путь это не решение проблемы, а перенос
его на будущее. Ведь утилизация, даже при самых современных ее
технологиях, это, по сути, их накопление в природе путем захоронения в
недрах земли или же на дне водных бассейнов. И дальнейшее пассивное
ожидание их самопреобразования на основе протекания естественных физикохимических процессов: гниения, разложения, растворения, распада и т.д., вопервых,

довольно

длительно,

во-вторых,
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непредсказуемо

по

своим

экологическим

последствиям.

Ведь

эти

процессы

протекают

при

непосредственном, (а если даже и опосредованном) контакте отходов с
окружающей средой, что приводит, в конечном итоге, к ее загрязнению.
В Украине проблема ТБО стоит очень остро, но, несмотря на целый ряд
обостряющих ее эксцессов, как, например, пожар на мусорной свалке в селе
Грибовичи Львовской области, центральные и местные органы власти, в
отличие от стран ЕС, не предпринимают радикальных целенаправленных шагов
к ее решению. Так, по данным Минэкологии, в Украине насчитывается
примерно 6 тысяч полигонов складирования ТБО, площадь которых составляет
примерно 9-10 тыс. га, и ежегодно на них складируются 12-15 млн. тонн ТБО и
прочих. Из этого объема перерабатываются, путем сортировки и примитивного
сжигания, не более 8%, то есть идет интенсивный процесс накопления ТБО.
Доля переполненных, но продолжающих работать полигонов, в общем их числе
составляет 16%, кроме того, часть свалок не соответствующих нормам
экологической безопасности составляет 19%, но при этом общий объем
отходов, накопленных в Украине на сегодняшний день, составляет более 312
млн. т [1, с.221- 222, 234-235]. При этом следует учесть важную деталь, - с 2020
года вступает в силу запрет захоронения мусора на полигонах Украины без
соответствующей

подготовки,

что

значительно

увеличит

стоимость

захоронения ТБО и тарифы для населения.
Передовые страны мира давно вплотную приступили к поиску решения
проблемы эффективного обращения с ТБО, используя их как энергетический
ресурс (сырье). Приведем несколько примеров, реализации проектов по такой
концепции в европейских городах [2]. В г. Тун, Швейцария, работающая на
отходах ТЭС, ежегодно перерабатывает 100 тыс. т отходов, обслуживая, в
общей сложности, 300000 жителей в 150 населенных пунктах. Эта ТЭС
производит около трети электричества, потребляемого в городе, а также
обеспечивает теплоснабжение района соседних государственных предприятий.
В г. Зорбау, Германия работает ТЭС по переработке бытовых, коммерческих и
промышленных отходов. Имея производительность 300000 т/год, AVS Zorbau
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является одним из мощнейших ТЭС в Германии. В г. Вантаа, Финляндия
концепция утилизации бытовых отходов столичного региона Хельсинки
реализуется

на

действующей

ТЭЦ,

обеспечивающей

комбинированное

производство тепла и электроэнергии – 107 MВт тепла и 78 MВт
электроэнергии.
В развитых странах широко применяют сжигание ТБО вместо их
захоронения, что обусловлено, прежде всего, возможностью предотвратить
неконтролируемое загрязнение окружающей среды, значительно сократить
объем и массу мусора и использовать его энергетический потенциал.
Распространенные в настоящее время технологии сжигания при 800-1000 °С
имеют существенные недостатки: образование вторичных токсичных отходов золы и органических соединений (в том числе диоксинов), которые не могут
быть использованы и требуют значительных затрат на обезвреживание. Более
перспективны технологии, основанные на высокотемпературном (более 1300
°С) сжигании ТБО, обеспечивающие полное разрушение выделяющихся
токсичных соединений, а также позволяющие получать вместо золы шлак плавленый, свободный от органических веществ материал. Основываясь на
этой технологии, мы предлагаем строить энерготехнологические комплексы, в
основе которых используется высокотемпературное сжигание бытовых и
промышленных отходов в печах Ванюкова (их еще называют печи «Ромелт»
или «Магма»). Благодаря интенсивному перемешиванию расплава удельная
производительность печей Ванюкова - одна из самых больших среди
плавильных агрегатов: на каждый квадратный метр рабочей площади печи
возможна загрузка не менее 35 т/сут. не сортированных, влажных ТБО.
Предлагаемая

технология

полностью

удовлетворяет

требованиям,

выполнение которых (как подтверждают многочисленные исследования)
обеспечивает экологическую безопасность процесса сжигания ТБО:
− высокие температуры (не менее 1200 °С);
− избыток окислителя (кислорода);
− достаточное для полного распада высокотоксичных органических
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соединений время пребывания газов в горячей зоне (не менее 2 с);
− интенсивное перемешивание расплава, обеспечивающее максимально
быстрый нагрев отходов до рабочей температуры.
Большое

технологическое

преимущество

процесса

Ванюкова

-

возможность применения одного и того же агрегата для утилизации широкого
спектра отходов: ТБО, пыли, золы ТЭЦ, автомобильных покрышек, литейных
земель, отработанных горюче-смазочных материалов, шламов гальванического
производства, отходов нефтяной и угольной промышленности, медицинских и
биологически опасных отходов, осадков городских сточных вод и др. Продукты
сжигания экологически безопасны и пригодны для производства товарной
продукции.
Результаты предварительных экономических расчетов свидетельствуют о
самоокупаемости и финансовой устойчивости проектов на базе предлагаемой
технологии. Отсутствие необходимости предварительной подготовки отходов,
высокая удельная производительность и экологическая безопасность процесса
Ванюкова позволяют в короткие сроки решить проблемы утилизации ТБО с
получением материальной выгоды, что обеспечивается высокорентабельной
работой энерготехнологического комплекса.
Таким образом, анализ различных концепций и технологий обращения с
ТБО в развитых странах ЕС показывает, что сегодня они ориентируются на
комплексный подход обращения с ТБО, преследуя одновременно несколько
целей, указанных в Резолюции Генеральной Ассамблеи ООН [3], в частности:
цель 6: Чистая вода и санитария;
цель 7: Не дорогостоящая и чистая энергия;
цель 9: Индустриализация, инновация и инфраструктура;
цель 11: Устойчивые города и населенные пункты;
цель 12: Ответственное потребление и производство;
цель 15: Сохранение экосистем суши.
Поэтому исходной идеей концепции эффективного обращения с ТБО
является их использование в качестве энергетического ресурса для работы
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специальных, спроектированных комплексов – тепловых электростанций. На
выходе такого энергетического комплекса мы получаем электроэнергию и
тепло, которое может использоваться в системе центрального отопления
города. Кроме того, получаемая в расплавленном состоянии минеральная часть,
при включении дополнительного оборудования в комплекс, после грануляции,
может использоваться в качестве строительного щебня, не уступающего по
прочности гранитному. Таким образом, на выходе может получаться третий вид
ликвидной товарной продукции.
В летнее время, когда потребность в тепловой энергии снижается, из
используемой для технических нужд горячей воды, путем включения в систему
дистилляционных энергоопреснительных комплексов, можно получать еще
один вид ликвидной продукции – дистиллят, хозяйственную (техническую) и
питьевую воду.
Таким образом, концепция предусматривает, вместо строительства в
городе убыточных, по своей сути, мусоросжигающих заводов, строительство
многопрофильного энергетического комплекса (ТЭЦ), производящего, на
основе

использования

ТБО

как

энергетического

ресурса,

3-4

вида

высоколиквидной и необходимой для города продукции.
Такая

концепция

может

быть

достаточно

привлекательной

для

инвесторов, поскольку ее реализация может значительно сократить сроки
окупаемости инвестиционных вложений. Кроме того, предлагаемая концепция
позволяет создать практически безотходное производство, что позволит
значительно снизить экологическую напряженность в крупном городе. Стоит
отметить, что большая часть оборудования для строительства такого комплекса
может быть произведена в Украине, что значительно удешевляет проект по
сравнению с иностранными аналогами.
Таким образом, предложенная концепция базируется на применении
инновационных технологий переработки ТБО, что позволит получить тройной
экономический эффект - эффективное решение проблемы ТБО; получение
дополнительного энергетического источника электрической и тепловой
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энергии для нужд города; привлечение инвестиций и получение ликвидных
продуктов четырех видов: электро- и тепловая энергия, строительные
материалы и металлическое литье (заготовки).
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Пожежна безпека

є однією з важливих умов існування держави і

суспільства, в той же час вона є наслідком і залежить від тих процесів, які
відбуваються у суспільстві. Пожежна безпека як одна із першочергових потреб
людини і суспільства завжди буде актуальною.
Сьогодні формується нова гуманістична теорія забезпечення пожежної
безпеки, яка передбачає розробку нових моделей виникнення, розвитку і
ліквідації пожеж на різних об’єктах, пошук інноваційних способів гасіння
пожеж, використання і розробку нових технічних засобів, спеціальної техніки.
Ця теорія обґрунтовує функціонування економічно доцільної, цілісної
соціосистеми – пожежна безпека, центричний характер функціонування якої
визначається потребою забезпечення пожежної безпеки окремої людини.
Пожежна безпека є важливою складовою національної безпеки країни,
обов’язковою умовою соціальної і економічної стабільності у суспільстві. Тому
її слід розглядати як важливу складову державної незалежності і як чинник
подальшого сталого розвитку суспільства. Пожежна безпека відображає таке
«реальне становище, за якого на об’єкт пожежної безпеки (людину,
суспільство, національне багатство, довкілля) не можуть впливати чинники
загрози пожежі з причин їх відсутності. Як складна багатофакторна категорія,
пожежна безпека характеризує стан захищеності людини, суспільства,
національного багатства та довкілля від пожеж, що, по-перше, відображає
здатність протистояти дестабілізуючій дії різноманітних чинників, що
створюють реальну загрозу виникнення пожеж, а по-друге, гарантується
механізмом забезпечення пожежної безпеки як об’єктивною потребою
запобігання реальної та потенційної загрози пожеж, зниження ймовірності їх
виникнення та мінімізації втрат і збитків від реальних пожеж» [2, с. 179].
В Україні пожежна безпека є загальнонаціональною проблемою. У
середньому упродовж 2000-2016 роки в Україні щороку відбувалося 58946
пожеж, прямі матеріальні збитки від пожежі становили 573252 тис. грн.
Унаслідок пожеж в середньому щороку гинуло 3206 людей, 1667 осіб
отримували травми. За цей період в Україні в середньому щоденно виникало
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160 пожеж, кожною пожежею наносились прямі матеріальні збитки на суму
9,72 тис. грн. Кожного дня внаслідок пожеж в середньому гинуло 9 і
отримувало травми 5 осіб. В Україні у 2016 р. порівняно з 2000 р. на 42%
скоротилася кількість тих, хто загинув унаслідок пожеж, та на 12% менше
травмовано людей унаслідок пожеж, проте кількість пожеж збільшилася у 1,3
рази, а прямі матеріальні збитки від них у 28,0 рази [3].
На наш погляд, сьогодні система пожежної безпеки досягла точки
біфуркації. Біфуркація в суто філософському сенсі – це стан системи, що
знаходиться перед вибором можливих варіантів чи функціонування шляхів
еволюції. Пожежна безпека потребує кардинальних змін з метою підвищення
рівня забезпечення пожежної безпеки людини, суспільства і навколишнього
середовища, причому як на національному, так і регіональному рівнях.
Однією з сучасних проблем у сфері пожежної безпеки в Україні є
проблема

зменшення

невизначеності,

яка

обумовлена

відсутністю

сформованого інституційного середовища системи пожежної безпеки. У цьому
аспекті, на наш погляд, важливим є інститут права, інститут держави і інститут
статистики.
Наслідком відсутності повноцінного сформованого інституту статистики
є наявність неповної і недостатньо достовірної інформації про пожежі та їх
наслідки,

відсутність

інформації

про

фінансово-економічні

показники

діяльності системи пожежної безпеки.
У статистичних щорічниках України у підрозділі «Лісове господарство»
розділу «Сільське господарство, мисливство, лісове господарство. Рибне
господарство» регулярно щороку подається тільки інформація про лісові
пожежі та їх наслідки. Загальна статистика пожеж та їх наслідки, пожежі за
причинами їх виникнення в Україні включена двома таблицями у статистичні
щорічники України у розділі «Правопорушення» за 2007-2013 роки та у 2016
році, причому ці дані не співпадають з даними про пожежі та їх наслідки,
опубліковані на сайті УкрНДІЦЗ України. У статистичних щорічниках України
за 2014 та 2015 роки ці дані про пожежі та їх наслідки були відсутні [4]. На наш
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погляд, така ситуація є недопустима, оскільки ці дані, причому в набагато
ширшому аспекті – необхідні для наукового аналізу, підготовки написання
наукових

праць,

дисертацій

тощо.

Наприклад,

сьогодні

неможливо

проаналізувати динаміку виділених і освоєних коштів як державою, так і
суб’єктами

господарювання

на

попередження

і

профілактику

пожеж,

проаналізувати ефективність їх використання тощо.
Публікація офіційних даних у загальному статистичному збірнику не
дозволить проводити коректування даних про пожежі і їх наслідки (в сторону
зменшення), що, на жаль, практикується в Україні. Коректування статистичних
даних про пожежі на наступний рік після офіційного опублікування (звичайно,
в сторону зменшення), на наш погляд, є наслідком збереження радянського
адміністративного підходу до системи пожежної безпеки, яка передбачала
принцип: «такого не може бути ніколи».
В

Україні

доцільно,

щоб

спеціалізований

статистичний

збірник

«Статистика пожеж та їх наслідки в Україні» випускала саме Державна служба
статистики України. У такому статистичному збірнику повинен бути широкий
спектр інформації про стан пожежної безпеки в Україні, зокрема статистика
пожеж, статистика діяльності протипожежних служб, статистика виробництва
спеціальної пожежної техніки та обладнання, економіко-статистичні аспекти
забезпечення пожежної безпеки, статистика розвитку науки про пожежі,
статистика пожежно-технічної освіти на перепідготовки, а також наводитися
основні показники стану з пожежами та їх наслідками в західних країнах.
Проблема невизначеності у сфері пожежної безпеки в Україні обумовлена
також різними методиками обчислення кількості пожеж, що обумовлює
недостовірність порівняння ситуації з пожежами в Україні з іншими
зарубіжними країнами.
Другим важливим інститутом у сфері пожежної безпеки є інститут права
– необхідно забезпечити узгодженість всіх нормативних актів, а також
прийняти низку нових нормативних актів з урахуванням вимог Кодексу
цивільного захисту України та принципів міжнародного права. Законодавчі та
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нормативні акти не повинні перешкоджати реальному забезпеченню пожежної
безпеки людини, суб’єктів господарювання, держави на навколишнього
середовища. Серед нагальних проблем, на наш погляд, в першу чергу необхідно
оптимізувати та закріпити на законодавчому рівні умови, джерела та порядок
фінансового забезпечення діяльності пожежної охорони.
Найважливішим інститутом у сфері пожежної безпеки є інститут
держави. Сьогоднішня ситуація в Україні вимагає науково обґрунтованого
державного регулювання національної економіки в цілому і на цій основі –
збільшення фінансування сфери пожежної безпеки з урахуванням досвіду
розвинутих країн світу. «Українська держава фактично не проводила науково
обґрунтовану гуманістичну політику забезпечення пожежної безпеки. В умовах
економічного спаду в національній економіці та економічної кризи в результаті
зменшення фінансування системи пожежної безпеки та зміни моральних
цінностей у суспільстві погіршилася ситуація в системі пожежної безпеки.
Саме така ситуація була у 1990-х роках ХХ століття, коли була катастрофічна
нестача державних коштів на потребу безпеки» [1, с. 24]. Така ситуація у 1990-х
роках ХХ століття і фактично фінансування пожежної безпеки за залишковим
принципом на початку ХХІ століття зумовили розвиток реальної ситуації у
сфері пожежної безпеки згідно закону Мерфі, який означає: залишені без
втручання події мають тенденцію розвиватися від поганого до гіршого.
Держава особливу увагу повинна звернути на необхідність забезпечення
пожежної безпеки у сільських населених пунктах, оскільки в останні роки
порівняно з містами та селищами міського типу у сільській місцевості значно
вищими темпами зростають пожежі і прямі матеріальні збитків від них. Така
реальна ситуація обумовлює нагальну потребу розробки програми захисту
людей, майна і навколишнього середовища у сільській місцевості і відповідних
організаційних і економічних заходів та цілеспрямованого державного
фінансування у забезпечення пожежної безпеки у сільських населених пунктах.
В цьому контексті важливою складовою стратегічного розвитку
українського суспільства є інвестиційна стратегія, на якій повинне будуватися
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державне

регулювання

забезпечення

пожежної

безпеки.

Важливою

структурною складовою інвестиційної стратегії як українського суспільства,
так і будь-якого суб’єкта господарювання повинні бути науково обґрунтовані
інвестиції на інноваційній основі в пожежну безпеку, які сприятимуть
підвищенню рівня забезпечення пожежної безпеки в майбутньому. Державне
регулювання забезпечення пожежної безпеки повинно враховувати регіональні
особливості проведеного аналізу: науково обґрунтована стратегія забезпечення
пожежної безпеки в Україні повинна бути спрямована на згладжування і
суттєве зменшення відмінностей між регіонами при суттєвому підвищенні
пожежної безпеки в усіх регіонах.
Державне регулювання національної економіки – є найважливіше
економічне завдання не тільки сьогодні, але і на найближчу і далеку
перспективу, оскільки саме сталий економічний розвиток дасть можливість
вирішити не тільки соціально-економічні проблеми (зокрема підвищити рівень
життя), але і багато проблем у сфері пожежної безпеки.
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УДОСКОНАЛЕННЯ ЯКОСТІ ВИЩОЇ ОСВІТИ В УКРАЇНІ
The urgency of the study is due to the urgent need to improve the quality of higher education
in the context of Ukraine's entry into a single educational European space. The article defines the
influence of globalization processes on the market of educational services and current trends in the
development of the market of educational services, grounded new approaches to the consideration
of mechanisms of the functioning of higher education in Ukraine, and deepened the scientific and
theoretical foundations of the research of modern interactive pedagogy in the context of innovative
development of society. The author's own experience of introduction of innovative educational
technologies in higher educational institutions aimed at improving the quality of training of
competitive economists is revealed. Problems of introduction of innovative forms and methods in
the educational process of the domestic higher educational institutions are being activated.
Keywords: еducational services market, interactive pedagogy, creative system of higher
educational institutions, pedagogical innovations, interactive technologies and teaching methods,
intensive electronic learning system, information and communication technologies, multimedia
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Актуальність дослідження обумовлена нагальною потребою підвищення якості
вищої освіти у контексті входження України до єдиного освітнього європейського
простору. В статті визначено вплив глобалізаційних процесів на ринок освітніх послуг та
сучасні тенденції розвитку ринку освітніх послуг, обґрунтовано нові підходи до розгляду
механізмів функціонування вищої освіти в Україні, поглиблено науково-теоретичні засади
дослідження сучасної інтерактивної педагогіки в контексті інноваційного розвитку
суспільства. Розкрито власний досвід автора запровадження інноваційних навчальних
технологій у ВНЗ, спрямованих на підвищення якості підготовки конкурентоздатних
економістів. Актуалізуються проблеми запровадження інноваційних форм та методів у
навчальний процес вітчизняних ВНЗ.
Ключові слова: ринок освітніх послуг, інтерактивна педагогіка, креативна система
ВНЗ, педагогічні інновації, інтерактивні технології та методи навчання, система
інтенсивного електронного навчання, інформаційно-комунікаційні технології, мультимедійні
технології, кейс-технології, модульні технології.
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«Якщо знання – це новий капітал, то інновації – нова валюта».
(Кевін Келлі).

Проблема підготовки конкурентоздатних економістів на ринку праці в
Україні, зокрема студентів з інвалідністю, завжди є актуальною. Результати
проведеного дослідження переконують, що нині світ охоплений процесами
глобальної

інтернаціоналізації

світової

економіки,

комп’ютиризації,

дигіталізації, інжинірингу, пронизаний високими наукомісткими інформаційнокомп’ютерними та мережевими технологіями, які є рушійною силою його
розвитку, активним та неминучим їх впровадженням і на ринку освітніх послуг
зокрема. У глобальному економічному просторі освітні послуги є товаром
вищого ґатунку, тому інтелектуальний капітал, знання, освітні технології є
об’єктом прискіпливої уваги потужних гравців на глобальному ринку освітніх
послуг. У вищій освітi розвинених країн світу (США, Великобританії,
Німеччини, Франції, Австралії, Канади, Іспанії) нинi відбуваються радикальнi
зміни, метoю яких є досягнення відповіднoсті міжнародним стандартам шляхoм
зміни способу надання oсвіти, тривають пошуки ефективних мoделей
підготовки майбутніх фахiвців, які відповідатимуть на виклики чaсу [1]. Отже,
глобальні процеси світової економіки та сучасні тенденції на ринку освітніх
послуг (інформатизація, інтеграція, комерціалізація) змінюють сучасний
освітній простір в сегменті вищої освіти, значно підвищують роль вітчизняних
ВНЗ у наданні освітніх послуг та висувають проблему якості професійної
освіти.

Світовий

досвід

розвинених

країн

висококваліфікованих, творчих фахівців –

переконує,

що

підготовка

запорука досягнення високих

результатів в економіці, а конкурентоспроможність фахівців – основний
критерій оцінки якості вищої освіти [2].
Слід зазначити, що застосування інноваційних технологій у навчальному
процесі ВНЗ, безперечно, – одна з найбільш важливих і стійких тенденцій
розвитку світового ринку освітніх послуг. Україна чітко визначила вектор в
єдиний європейський освітній і науковий простір, тому здійснює реформування
освітньої діяльності ВНЗ в контексті сучасних європейських вимог. Як свідчать
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наукові праці вітчизняних дослідників, нинішня система вищої освіти в Україні
вибудовувалася тривалий час і набула хронічних проблем, які роблять її
інертною стосовно нового. Проте очевидну необхідність запровадження
креативної системи вищої освіти, інноваційних педагогічних технологій у ВНЗ
заперечувати

не

можна.

Сучасні

стандарти

вищої

освіти

в

Україні

передбачають підготовку фахівців із системними компетенціями (здатність
застосовувати знання на практиці; дослідницькі навички та уміння; здатність
продовжувати нові ідеї; лідерські якості; планування та управління проектами;
ініціативність та дух підприємництва; здатність адаптуватися до нових
ситуацій) та інструментарними компетенціями (здатність до аналізу і синтезу,
здатність до організації та планування,

здатність до розв'язання проблем,

здатність до прийняття рішень). Отже, поступове входження України до
європейського освітнього простору, запити інформаційного суспільства та
бізнесу (на професійні знання, уміння та навички висококваліфікованих
фахівців на ринку праці), прагнення постійно оптимізувати навчальний процес
з урахуванням особливостей інформаційного суспільства зумовлюють потребу
в нових технологіях навчання [3].
Аналізуючи джерела наукової літератури з даної проблематики,
необхідно зазначити, що інтерес дослідників викликають використання
інтерактивних технологій у ВНЗ та удосконалення в навчальному процесі
інтерактивних

методів

навчання

як

головних

складових

інноваційних

технологій. Так, сьогодні є очевидним, що вітчизняні ВНЗ в сучасних умовах,
розуміючи необхідність модернізації системи вищої освіти, послідовно і
незворотньо впроваджують інноваційні освітні технології навчання, що дають
великі можливості як студентам, так і викладачам у навчальному процесі.
Безумовно, нині інтерактивні технології виступають потужним доповненням до
педагогічної майстерності сучасного викладача ВНЗ, котрий вміло поєднує
класичні знання з новітніми технологіями, методами навчання, спроможними
ефективно засвоїти фахові знання, уміння та навички студентів [4, с. 95]. Проте
інтенсивний пошук нових підходів

до проведення занять економічних
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дисциплін на рівні сучасних вимог, ефективної інтеграції інноваційних
технологій та методів в освітній процес вітчизняного ВНЗ є

проблемою

актуальною як для молодих викладачів, так і досвідчених.
Аналіз фахової психолого-педагогічної літератури засвідчив, що термін
«інтерактивна педагогіка» до наукового обігу ввів німецький дослідник Ганс
Фріц у 1975 р., який за головну мету інтерактивного процесу визначив зміну і
поліпшення моделей поведінки його учасників. Встановлено, що у сучасній
педагогіці об’єктивно існують декілька підходів: особистісно орієнтований,
креативний, антропологічний, культурологічний, соціологічний, цілісний
(холізм), інформаційний та технологічний. Проте зазначені підходи не
позбавлені недоліків, на яких акцентують увагу дослідники В.Ю. Стрельніков,
І.Г. Брітченко [5, с. 12]. Аналіз наукової літератури дав можливість
пересвідчитися, що особистісно орієнтовані технології («технології XXI
століття») є найбільш поширеними в даний час у всіх розвинутих країнах світу.
Крім того, проведений аналіз наукових досліджень дає підстави стверджувати,
що одним з основних принципів інноваційного розвитку ВНЗ в Україні є
принцип студентоцентризму – сучасної моделі розвитку вищої освіти, за якої
студент перетворюється в активного учасника науково-освітнього процесу.
Студентоцентризм концентрує зусилля на врахуванні індивідуальних якостей,
здатностей, на формуванні індивідуальних освітніх траєкторій та відповідно
індивідуального профілю компетентностей.
Аналіз психолого-педагогічних досліджень виявив, що у практиці
організації навчального процесу в сучасному ВНЗ найпоширенішими є такі
технології навчання: диференційоване навчання; проблемне навчання; ігрові
технології навчання;

кредитно-модульна технологія навчання; модульно-

розвивальне навчання [6, с. 11]. Найбільш доцільним і дієвим у навчальновиховному процесі є застосування інтерактивних технологій. Встановлено, що
більшість дослідників під інтерактивністю, насамперед, розуміють принцип
побудови і функціонування педагогічного, психологічного та комп’ютерного
спілкування в режимі діалогу. Однак, слід зазначити, що інтерактивне навчання
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– це перш за все діалогове навчання, в ході якого здійснюється взаємодія
викладача

та

студента

–

активного

учасника

навчального

процесу,

найголовнішим відчуттям для котрого є відчуття успіху, власної перемоги,
досягнутої кропіткою працею розуму: 1) знаково-контекстне навчання
(навчальна діяльність академічного типу;
навчально-професійна
(мікровикладання;

діяльність);

рефлективне

2)

квазіпрофесійна діяльність;

лабораторно-клінічне

викладання;

метод

симуляцій;

навчання
«Школа

професійного розвитку»). Інтерактивні методи навчання студентів: метод
Сократа (евристичної бесіди); метод проектів, синектика, метод коучингу,
метод ПРЕС, «Ток-шоу», «Суд від свого імені», розв’язання професійних
дилем, метод портфоліо [6, с. 42-49]. На наш погляд, в сучасній методиці
навчання економічних дисциплін ефективним є кейс-метoд (ствoрення певної
прoблемної ситуації на oснові фактів із реальнoго життя): проблемна лекція,
проблемна ситуація, проблемне ситуаційне завдання, проблемне питання,
дискусія з елементами аналізу, семінар-дискусія, ділова гра, семінар-вирішення
ситуаційних завдань, семінар-конференція, семінар-розв’язання проблемних
завдань, семінар-«мозговий штурм», семінар-розгорнута бесіда, фронтальний
контроль. Так, із багатого методичного арсеналу сучасний викладач ВНЗ
пропонує студентам здійснити аналіз проблеми і знайти шляхи до ефективного
вирішення даної проблеми, що розвиває інтелект та посилює професійну
підготовку майбутніх конкурентоздатних фахівців. Отже, від викладачів вищої
школи нині вимагається використання імпровізацій у навчальному процесі, щоб
максимально наблизити студентів до реальних ситуацій та необхідності
приймати адекватні управлінські рішення.
Слід зазначити, що сьогодні практично неможливо знайти сферу, в якій
не використовуються інформаційно-комп’ютерні технології. Безумовно, на
сучасному розвитку суспільства освітні технології на основі сучасних
телекомунікацій, нових комп’ютерних технологій та мультимедіа створили
об’єктивну основу для радикальних інновацій в системі вищої освіти. Зокрема,
запровадження Smart-технологій створює нові можливості для системи вищої
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освіти, що

сприяє розширенню освітнього простору, його відкритості і

гнучкості [7, с. 28]. Нині всі процеси вимірюються з точки зору спроможності
сучасних технологій швидко вирішити поставлені завдання. Отже, суттєвою
ознакою сучасних інноваційних процесів в освітній сфері ВНЗ є їх
технологізація – неухильне дотримання змісту і послідовності етапів
впровадження

нововведень.

Використання

інформаційно-комунікаційних

технологій в навчальному процесі ВНЗ забезпечують проведення інтерактивних
навчальних заходів у синхронному режимі і надають інструменти для
дистанційної роботи учасників. Володіння технологіями стає пріоритетною
потребою освітнього простору, визначає напрями опанування професійними
уміннями, враховується при оцінюванні якості та вартості освітніх послуг ВНЗ.
Інтерактивність, інтенсифікація процесу навчання, зворотний зв'язок – помітні
переваги цих технологій, котрі зумовили необхідність їх застосування
професійною підготовкою у ВНЗ [2; 4]. Як свідчать наукові праці дослідників,
нині найпоширенішими дистанційними технологіями підтримки навчального
процесу у вищій школі є: кейс-технології; телевізійно-супутникові технології;
мережеві

інформаційно-комунікаційні

технології.

Отже,

ефективність

навчального процесу в системі вищої освіти значною мірою залежить від
вибору і фахової реалізації конкретних освітніх технологій. Так, зокрема,
сьогодні у ВНЗ «ВМУРоЛ «Україна» розроблені системи онлайн-навчання та
інформаційно-комунікаційні технології

оточують нас всюди: дистанційні

курси для організації самостійної роботи студентів, аудіо- та відео- матеріали
на заняттях, презентації викладачів та студентів, підручники на електронних
носіях, мультимедійні програми, навчальні сайти. Створення мультимедійних
ресурсів як викладачами, так і студентами – сучасний і незворотній тренд у
ВНЗ. Як свідчать дослідження науковців, мультимедійні засоби дозволяють
задіяти майже всі органи чуття студентів, поєднуючи друкований текст,
графічне зображення, рухоме відео, статичні фотографії та аудіозапис,
створюючи «віртуальну реальність» справжнього спілкування. Слід зазначити,
що застосування мультимедійних матеріалів та комп’ютерних мереж скорочує
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час навчання майже втричі, а рівень запам’ятовування через одночасне
використання зображень, звуку, тексту зростає на 30-40%, що є надзвичайно
актуальним для навчання студентів з інвалідністю [2].
Таким чином, базуючись на класичних та інноваційних підходах до
навчально-пізнавальної

діяльності

студентів,

використовуючи

перевірені

досвідом та креативні форми і методи роботи, сучасні технології викладання
економічних дисциплін у ВНЗ інтенсифікуються, здійснюється процес їх
оптимізації з урахуванням як економічних, так і соціальних змін в Україні, що
сприяє формуванню світогляду майбутніх економістів, закладає основу
професіоналізму, сприяє розвитку студентів (студентів з інвалідністю!),
здатних нестандартно, креативно мислити та приймати самостійні управлінські
рішення [3]. Однак, слід зазначити, здійснений науковий пошук не вичерпує
аспекти розглянутої проблеми. Упровадження інтерактивних технологій,
інноваційних форм та методів у навчальний процес вимагає від викладача як
креативу, так і значних зусиль, мотивації, що

на сьогодні є актуальною

проблемою у вітчизняних ВНЗ та перспективним напрямом подальших
досліджень.
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У статті здійснено порівняння розвитку автомобільного транспорту за критерієм
вантажообороту в Україні та країнах Європейського Союзу (Австрії, Бельгії, Болгарії,
Данії, Естонії, Ірландії, Іспанії, Італії, Кіпрі, Латвії, Литві, Люксембурзі, Нідерландах,
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Хорватії, Чехії, Швеції) та за критерієм пасажирообороту в Україні та країнах
Європейського Союзу (Австрії, Болгарії, Великій Британії, Данії, Іспанії, Італії, Латвії,
Литві, Польщі, Румунії, Словаччині, Фінляндії, Франції, Хорватії, Чехії, Швеції).
Ключові слова: автомобільний транспорт, вантажооборот, пасажирооборот
This article provides a comparison of the motor transport development by the criterion of
freight turnover in Ukraine and European Union (Austria, Belgium, Bulgaria, Denmark, Estonia,
Ireland, Spain, Italy, Cyprus, Latvia, Lithuania, Luxembourg, Netherlands, Poland, Portugal,
Romania, Slovakia, Slovenia, Hungary, Finland, France, Croatia, Czech Republic, Sweden) and by
the criterion of passenger turnover in Ukraine and European Union (Austria, Bulgaria, United
Kingdom, Denmark, Italy, Latvia, Lithuania, Poland, Romania, Slovakia, Finland, France, Croatia,
Czech Republic, Sweden).
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Автомобільний транспорт є не лише невід’ємною, а й, без перебільшення,
основною частиною транспортної інфраструктури України: як свідчать дані
табл. 1 і 2, у період 2000-2015 рр. автомобільним транспортом забезпечувалося
71,52-77,35% перевезення вантажів і 83,49-90,46% перевезення пасажирів.
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Бурхливий розвиток автомобільного транспорту має місце не лише в
Україні, а й загалом у світовій транспортній інфраструктурі: так, як свідчать
дані Бюро транспортної статистики [2], за останні 15 років значення індексу
транспортних послуг збільшилося на 19%, в тому числі з вантажних перевезень
− на 13,9%, з пасажирських перевезень − на 30,9%.
Таблиця 1
Перевезення вантажів за видами транспорту в Україні

Таблиця 2
Перевезення пасажирів за видами транспорту в Україні

* сформовано автором за даними [1], ** розраховано автором

Виходячи з вищезазначеного стає зрозумілою необхідність дослідження
тенденцій розвитку автомобільного транспорту в Україні та світі (й, у першу
чергу, в країнах Європейського Союзу) як важливого аспекту забезпечення
гармонійної інтеграції України до світового економічного простору.
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Тим самим, метою дослідження є здійснення порівняльного аналізу
розвитку автомобільного транспорту в Україні та країнах ЄС.
Інформаційну основу дослідження становлять статистичні дані Державної
служби статистики України, що знаходяться у відкритому доступі.
Основні результати дослідження наведено автором у табл. 3 і 4.
Таблиця 3
Вантажооборот автомобільного транспорту в Україні та країнах
Європейського Союзу (сформовано автором за [3, с. 177-178])
Країни
Україна
Австрія
Бельгія
Болгарія
Данія
Естонія
Ірландія
Іспанія
Італія
Кіпр
Латвія
Литва
Люксембург
Нідерланди
Німеччина
Польща
Португалія
Румунія
Словаччина
Словенія
Угорщина
Фінляндія
Франція
Хорватія
Чехія
Швеція

2000
19282
17153
51023
6404
24021
4820
12348
148714
185101
н/д
4789
7769
7700
79606
280699
72842
19658
14288
14340
6654
19123
31974
185661
5829
39036
35552

Вантажооборот за роками, млн. ткм
2005
2010
2012
2014
35244
53918
57308
57453
16889
16539
16997
16143
43846
35001
33107
н/д
14371
19454
21212
24387
23299
15018
12025
16679
5821
5611
5912
5793
18152
10924
9941
9895
233219
210064
206840
199205
211800
164006
118565
124016
1393
1087
941
896
8602
10590
12131
12178
15908
19398
21512
23449
н/д
8654
8837
6687
86359
78155
75764
70111
310114
313097
323848
307106
111826
202308
218888
233310
н/д
34640
37472
29767
51531
25883
26347
29662
22550
27411
29045
29504
11032
15931
16439
15888
13243
33721
34528
33735
31856
29777
27816
25458
193601
174771
315900
283450
9328
8780
8926
8649
43447
51832
54830
51228
38556
36273
36946
33476

2015
58683
15524
н/д
27237
н/д
5987
9138
н/д
127241
635
12816
26507
н/д
н/д
305781
247594
36576
34026
30005
15905
35814
24427
171709
9133
54893
33521

Як бачимо з даних табл. 3, за критерієм вантажообороту автомобільний
транспорт в Україні значно поступається таким країнам Європейського Союзу
як Іспанія, Італія, Нідерланди, Німеччина, Польща і Франція. Це значні за
територією

європейські

країни,

що
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характеризуються

високим

рівнем

соціально-економічного розвитку, матеріального виробництва та товарообороту
і, відповідно, зростаючою потребою в переміщенні вантажів.
Дані табл. 4 вказують на те, що за критерієм пасажирообороту значно
більшого розвитку в порівнянні з Україною автомобільний транспорт досяг у
Австрії, Великій Британії, Данії, Іспанії, Італії, Польщі, Фінляндії, Франції,
Чехії та Швеції. Це значні за чисельністю населення європейські країни, що
характеризуються

зростаючою

потребою

в

переміщенні

пасажирів

автомобільним транспортом (в тому числі за рахунок потужного транзитного
міграційного та туристичного потоків).
Таблиця 4
Пасажирооборот автомобільного транспорту в Україні та країнах
Європейського Союзу (сформовано автором за [3, с. 178-179])
Країни
Україна
Австрія
Болгарія
Велика Британія
Данія
Іспанія
Італія
Латвія
Литва
Польща
Румунія
Словаччина
Фінляндія
Франція
Хорватія
Чехія
Швеція

2000
28829
77073
14749
691000
68968
352889
91164
н/д
н/д
31735
15538
10336
64300
н/д
3331
80190
101826

Пасажирооборот за роками, млн. пас. км
2005
2010
2012
2014
52491
52048
51498
50320
81230
н/д
н/д
11323
н/д
9633
9481
10482
731000
708750
708369
689441
66721
н/д
71346
71322
392596
395332
391711
377544
н/д
109153
665818
730678
15582
14677
13739
14277
н/д
35624
32918
37257
29314
319504
218485
251633
11812
11955
15529
16901
9224
5372
5419
5212
70350
73185
73930
73971
н/д
777247
863752
866611
н/д
29933
29580
30586
84248
79944
80304
78719
106853
108685
109198
н/д

2015
49028
86132
8667
н/д
н/д
н/д
763655
14466
36451
254989
17082
5115
73816
871782
30859
79382
н/д

При цьому на особливе відзначення заслуговує той факт, що в усі з
досліджуваних років вантажооборот автомобільного транспорту в Україні
зростав, хоч і нестабільними темпами. Натомість з усіх досліджуваних країн
Європейського Союзу тенденцію зростання в обрані роки демонстрував лише
вантажооборот автомобільного транспорту Болгарії, Латвії, Литви, Польщі та
Словаччини. Отримані дані свідчать про певну спільність процес, що мають
місце в автотранспортних комплексах України та вказаних країн.
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Натомість має місце негативна тенденція поступового зменшення
пасажирообороту автомобільного транспорту в Україні: так, у 2010 році
пасажирооборот зменшився на 0,84%, у 2012 році − на 1,06%, у 2014 році − на
2,29%, у 2015 році − на 2,57%. Утім в більшості досліджуваних країн
Європейського Союзу пасажирооборот автомобільного транспорту також має
нестійку динаміку зміни у напрямках зростання чи зменшення: зокрема, стійка
тенденція до зростання пасажирообороту автомобільного транспорту в
досліджуваний період має місце лише в Італії, Франції та Швеції.
Результати дослідження вказують

як на спільні, так і відмінні риси

розвитку автотранспортного комплексу в Україні та країнах Європейського
Союзу. Разом з тим не підлягає сумніву необхідність суттєвого реформування
та докорінної трансформації автотранспортного комплексу України як запоруки
забезпечення

конкурентоспроможності

вітчизняних

автоперевізників

в

контексті входження України до ЄС. Особливу важливість має успішна
реалізація Транспортної стратегії України на період до 2020 року, затвердженої
Розпорядженням Кабінету Міністрів України від 20 жовтня 2010 року № 2174
[4] і Стратегічного плану розвитку автомобільного транспорту та дорожнього
господарства на період до 2020 року, затвердженого Наказом Міністерства
інфраструктури України від 21 грудня 2015 року № 548 [5], в тому числі
реалізація таких завдань щодо імплементації норм законодавчих актів
Європейського Парламенту та Ради Європейського Союзу у сфері регулювання
розвитку підприємств автомобільного транспорту: удосконалення системи
контролю за використанням робочого часу та часу відпочинку водіїв згідно з
Європейською угодою щодо роботи екіпажів транспортних засобів, які
виконують міжнародні автомобільні перевезення, та Конвенцією Міжнародної
організації праці 1979 року № 153 про тривалість робочого часу та періоди
відпочинку на дорожньому транспорті; створення єдиної системи навчання і
сертифікації

працівників

автомобільного

транспорту

відповідно

до

європейських норм; запровадження міжнародних екологічних норм «ЄВРО-3»
− «ЄВРО-6» для транспортних засобів і моторних палив; створення системи
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управління дорожнім рухом, гармонізованої з європейською; реформування
автотранспортної галузі відповідно до Європейської транспортної політики,
формування державної політики з урахуванням вимог Угоди про асоціацію,
політик, стратегій та найкращих практик ЄС у сфері автомобільного транспорту
щодо безпеки перевезень, екології й енергоефективності.
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Abstract: The Republic of Bulgaria is striving to create conditions for ensuring of the whole
life cycle of the obtained products while applying the offset politic and programs. Simultaneously
with it, the compensation mechanisms are aimed at achieving additional economic, technological
and financial benefits for the industry and for the whole country. With its offset policy, the Republic
of Bulgaria strives to contract the investments and the transfer of know-how and technologies for
the companies of its defense industry. The effective implementation of the offset policy makes a
perfect opportunity not only for the investments and the transfer of technologies, but also for the
acquisition of the best weapon at a good price and for the insurance of the life cycle of the military
products.
Key words: Economic activity, offset transactions, resource management.

While applying the offset politic and programs, the Republic of Bulgaria is
striving to create conditions for ensuring of the whole life cycle of the obtained
products. Simultaneously with it, the compensation mechanisms are aimed at
achieving additional economic, technological and financial benefits for the industry
and for the whole country. The implementation of offset programs from potential
strategic partners creates conditions for participation of the companies form the
Bulgarian industry into projects for modernization of the armed forces and for the
increasing of the resources of the national production and technological basis. The
refore the requirements to the possible foreign partners include the participation of
Bulgarian companies and the achievement of a definitely highly technological nature
of the proposed offset agreements [1-3]. The significant defensive technologies are
being controlled by different prohibition regulations and can’t be purchased. The
experience shows, that it’s not the business organizations, but the governments, who
reject the transfer of technologies, what makes them unobtainable [4-5]. In such
situations the offset programs afford the suitable opportunity for acquiring of
technologies.
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In

their

research

Radhakrishnan, Prahlada

and Kumar

emphasize

the

importance of the offset programs for acquiring of defensive technologies [6]. They
consider, that the technologies are not just a product, but a combination between
science and engineering. The developed technologic countries are aware how
powerful technologies are and try to control their spreading by means of controlled
regimes. Technologies are important, because the acquiring of critical technologies
have the following advantages: they permit the design, development and production
of technological systems; a big share of direct and indirect applications of a number
of technologies can be inherited; they enable the development of new technologies;
the allow the industry to manufacture products and to handle them; they contribute to
the development of defensive industrial basis of the countries, which possess the
relevant defensive technologies.
In order to increase the utilization of the offset for the acquiring of
technologies, it’s necessary to know what critical and specialized equipment will be
needed. Based on the strategy for the development of the Bulgarian defensivetechnological industrial basis, Terziev and Nichev determine the following priority
product groups: ammunitions and small arms, steerable and non-steerable missiles;
repair and modernization of military equipment for different kinds of armed forces
(mainly of Russian/ Soviet Union origin); equipment for radio-electronic defense,
detection, counteraction and protection from improvised explosive devices;
equipment for identification and radar awareness; equipment for passive and active
defense of the human resources and military equipment; unmanned aerial vehicles;
definite kinds of precise and steered ammunitions; communication and information
systems; systems for monitoring and protecting of parts of the maritime and land
borders of the Republic of Bulgaria [2, 7].
Analyzing the technological transfer by means of performing of offset
transactions, Ravindran stresses on the importance of the offset for the acquiring of
defensive resources by the countries and indicates the ways of implementation of
such a transfer [8]. Some of the most important accessible ways of technological
transfer using offset transaction for the recipient countries are the following:
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- Collaborative production. It is considered to be a very effective mechanism
for the transfer of modern technologies and their utilizing. In the modern programs
for development of collaborative productions, the access to technologies for the
partnering parties is implemented using significantly less time and financial
resources. By means of this process the participating parties become partners at fixed
levels, depending on the made contributions. It’s advisable to include the joint
intellectual property rights and the shared positions at the international markets as an
integral part of the concluded offset agreement, ensuring this way a fair distribution
of the earned revenues for the participating Bulgarian companies. The transfer of
technologies can be implemented by means of establishing of joint ventures, whereby
in this case the amount of the investments is of great importance. Ravindran describes
cases, where joint ventures have become inoperable for reasons of morally outdated
equipment.
- Subcontractor. The obligations of a contractor are being implemented, when a
foreign company places an order, connected with defense components, subsystems or
products, for export by the industry in the countries, where the seller must fulfill the
offset obligations. For a short period, the agreement for production as a subcontractor
party represents an effective way for the Bulgarian production to approach the
modern high-tech manufacturing. The awarding of the activity to the subcontractor
can be implemented by means of giving him the full documentation package for the
production or by means of providing detailed technical documentation.
- Manufacturing under license. From the point of view of the seller, he assigns
his competitive advantage when transferring the whole technology regarding the
product. For this reason the size of the granted technology and ownership elements is
selected by the seller. This predetermines the fact, that the buyer is not in position to
take maximum advantage of the transfer of technologies and there always exists a
divergence between the expectations of the buyer and the offer of the seller.
- Maintenance and training. The long-term activities for training of the local
industrial partners by means of applicable levels of technological transfer represent
an obligatory element of the modern market economy. By creating facilities for
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training of the human resources, such as: flight simulators, training centers, centers
for experience studies and others, this requirement is being adequately fulfilled.
From the point of view of technologies transfer by means of offset transactions, it’s
an effective way of acquiring competences and abilities by the buyer state.
Samaddar defines the technological transfer as the most popular and preferred
kind of offset in the world, particularly for the countries, which are striving to build
their own industrial base. He determines that the technological transfer occupies more
than 30 % of all kinds of offset [9]. The success of the technological transfer requires
well defined bases. Firstly, the technological transfer needs to be economically
stabile. Secondly, the recipient industry must possess the technological capacity and
based on it to permit the mastering of the relevant technology. Third, Samaddar
points that the technological transfer mustn’t be limited by restrictive conditions. The
insertion of restrictive conditions may result in disagreements during the drawing up
of an Offset contract. Fourth, it’s advisable for the local defense industry to ask for
transfer of technologies only in case, when such transfer can be self-sufficient
through added value of the innovations, in order to develop the next generation of
defense product. Fifth, it’s necessary that the buyer state is sure to acquire the newest
and the most updated technologies. The widespread opinion of the researchers is that
the newest technological decisions are shall not offered by the transfer of
technologies, in order for the owner of the relevant technology not to lose his
competitive advantage. This is proved also by the legally imposed regulations for
control of the export by the countries-suppliers on the eventual buyers. Sixth, it’s
necessary to evaluate the real influence and effectiveness of the technological
transfer. Samaddar considers that the mathematical models, the theory of usefulness
and the theory of the rational choice can be used by the evaluation of the expenses
and the benefits of the technological transfer.
According to Terziev and Nichev , the problems and the challenges facing the
transfer of technologies are: the importance of the technological transfer, the
international market, the expected returns, the license agreements, the weight ratios
and the technology of evaluation [2, 10-12].
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Importance of the technological transfer: the seller can offer a transfer of
technologies, which are not directly connected with the product or with the
manufacturing process, they are delivered from. Hence, the offers from foreign
suppliers need a careful and profound analysis, in order to guarantee, that the offered
technology is important for the current and future application in the defense-industrial
technological basis. The practice for retention of the ownership over critical (key)
technologies by the sellers imposes to pay special attention on those technologies
during the negotiations regarding the contract.
International market – the technology, which is at hand to be acquired, must be
conformed to the possessed positions on the international market and to the
opportunities for preserving of these positions and for the acquisition of new market
shares. This will facilitate the avoiding of acquisition of technologies, which are close
to the end of their life cycle or are already out of use [13].
Expected redeemability – besides the most important aspect – ensuring of the
national security of the buyer, for which reason happens the acquiring of the
necessary technologies, it’s important that the offered technology results in redeemability of the invested financial resources. This can be achieved through
implementation of the defense product on the internal market, on the international
market, or on both markets and this necessitates this market potential and the returns,
connected with it, to be evaluated.
License agreements: Often the technology, which is desired to be acquired, is a
subject of approval by a foreign government and in this way the acquisition of the
newest technologies happens exceptionally difficult. Even in the cases, when the
supplier is ready to sell the technology and offers a particular price, the relevant
governments don’t admit them, referring to the regulations for control of the export.
Some technologies are banned for export for definite countries or organizations.
Weight ratios: When the transfer of technologies is a key component of the offset
agreement, in order to stimulate the foreign suppliers of the necessary technology, the
importing countries apply widely the weight ratios. For Bulgaria the valid weight
ratio in the offset transactions, where the transfer of technologies is a basic element
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can reach to 5 in the cases, when the technology is of a special interest for the
production of the main defense products and arms systems [14].
Evaluation technology: the evaluation of the technology is a complicated and
difficult process, where subjectivism prevails. This is, actually the biggest challenge
in the whole process of transfer of technologies. The evaluation is a critical
component and is of considerable importance in the process of transfer of
technologies and it ought to be performed in the most precise and transparent way, as
far as possible. The offset agreements and contracts meet various requirements of the
state authorities for concluding of contracts with a foreign supplier. If the government
intends to use the offset transaction for direct production compensations and/or for
transfer of technologies in the sphere of the acquired defense product, then the offset
price is based on the amount of the expenses for the production and/or the price of the
technology.
In the case of transfer of technologies, the offset price is based on a full
analysis of the price of the technology, regardless of that, whether the technological
transfer is implemented independent or is a component of a bigger offset transaction.
It’s reasonable that the technology evaluation pays takes into consideration the
following aspects:
Detailed information concerning the technology itself and its applications: In
the modern industrial society the technology, used for the production of a particular
defense product, is a prerequisite for the production of other products, thus
stimulating the manufacturing and the resulting marketing of these products. Many
defense technologies have a possible dual-use and this way facilitate the development
of the manufacture of civil production. It’s necessary to consider the expenses on a
technology for completely new products, taking into account the replacement of the
existing products from older projects or technologies, as means of enforcement of the
production of new defense products.
Expected effect of the technology concerning the profits: The production of
defense products is more difficult using outdated processes, which results into a
higher prime cost and lower profit. Hence, the influence of the new technologies in
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respect of the implemented technological process is fulfilled by means of increase of
the activity profit.
Technological influence in respect of the partial improvement obtained from
inventions. According to Ravindran, in most of the cases the expenses on products
and services, based on the gradual implementation of inventions in the available
technologies, are higher than those, spent for revolutionary new technologies.
Initially they could be cost more, but their redeem ability and the resulting profit are
implemented on a later stage of the defense product life.
Potential of the market: The defense products, directly based on foreign
technologies, are expected to go beyond the limits of the national market. When the
product is being elaborated by the local defense-technological industrial base using
an approved and established on the market technology, it penetrates easily also into
the international markets. In the cases of acquisition of technologies with dual-use,
the products of civil purpose may have a wider market in the country-buyer.
Sometimes the market is not ready for a specific technology and the implementation
of the new technology at such market could appear to be economically unreasonable
and even to result in total rejection of the product by the market.
Competitive advantages: When a particular national defense-technological
industrial base obtains access to the international markets, it derives competitive
advantages in relation to other suppliers. It’s transformed into definite profits, owed
to the lower production costs. The competitive advantage is usually implemented
through low operation expenses, production of a new product and providing of
products and services, linked to the main product.
Availability of alternative technologies: The problems with the licensing by
foreign governments sometimes force the Bulgarian defense-technological industrial
base to select alternative technologies, which are easier accessible. In cases of
revolutionary new technologies, alternative technologies exist rarely. Another
attendant problem of the alternative technologies is the acceptability of such
technologies, expressed in possible deviation in the standard of the defense product.
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Development stage of the defense product: The defense product can be on
some stage of its development, such as: primary researches (proof of the concept),
presentation of the product, development, pilot project and production. The common
system projects are influenced by the available technologies during the development
of the product concept. In the cases, when the implementation of the technological
system is already advanced, it’s reasonable to evaluate the available technologies and
to seek for new ones, in order to implement a part of the system, which can be or
can’t be implemented on a later stage. The implementation of a new technology for
the production of a particular defense product close to the end of its life is
economically unreasonable.
Conclusion
In conclusion it’s necessary to emphasize that against the background of the
running in the EU processes for denial of the offset, in Bulgaria still exists a strong
national interest in preserving the offset as a form and instrument for the transfer of
technologies. Precisely with its offset policy, the Republic of Bulgaria strives to
contract the investments and the transfer of know-how and technologies for the
companies of its defense industry. The effective implementation of the offset policy
makes a perfect opportunity not only for the investments and the transfer of
technologies, but also for the acquisition of the best weapon at a good price and for
the insurance of the life cycle of the military products.
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НАСОКИ ЗА ПРЕХОД ОТ ОЦЕЛЯВАЩИ СТРАТЕГИИ КЪМ
УСТОЙЧИВО РЕГИОНАЛНО РАЗВИТИЕ НА БЪЛГАРСКИТЕ
ЧЕРНОМОРСКИ ГРАДОВЕ
Abstract: This article reviews the positive and negative aspects of the transition from a
centrally managed to a market-oriented economy in one of the important for the Bulgarian economy
regions, such as the Black Sea. The reorientation in the development of the Bulgarian Black Sea
cities in the direction of sustainability and ecology is being studied. In the legislative framework are
presented the main directions for the necessary changes. They should ensure the protection of the
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Black Sea, air, soil, water and nature. The changes should create conditions for sustainable
prosperity both in our major sea ports - Varna and Burgas, as well as in the small Black Sea resort
towns. The overall assessment of the analysis is that reasonable exploitation of the potential and
resources of the Bulgarian Black Sea coast can serve as a basis for a dynamic regional
development.
Key words: sustainable development; transition from central to market economy; marine
economy; coastal zone; marine aquatory; tourism; ecology.
Абстракт: В статията се прави обзор на положителните и отрицателни аспекти
на прехода от централно- управлявано към пазарно-ориентирано стопанство в един от
важните за българската икономика региони, какъвто е черноморският. Изследва се
преориентирането в развитието на българските черноморски градове в посока към
устойчивост и екологичност. В нормативен план са презентирани основните насоки за
необходимите промени. Те следва да гарантират опазването на въздуха, почвите, водите и
природата на черноморския регион. Промените следва да създадат условия за устойчив
просперитет както на големите ни морски пристанища – Варна и Бургас, така и на
малките черноморски курортни градчета. Общата оценка от направения анализ е, че
разумната експлоатация на потенциала и ресурсите на българското черноморие може да
послужи за основа на едно динамично регионално развитие.
Ключови думи: устойчиво развитие; преход от централно към пазарно стопанство;
морско стопанство; крайбрежна зона; морска акватория; туризъм; екология.

В условията на установили се пазарни отношения в българското
национално стопанство на преден план излиза необходимостта от цялостна
преоценка и преориентация на регионалната политика в национален мащаб.
Особено необходима е такава преориентация за градовете от черноморския
регион, поради ролята им в стратегически за развитието на българската
икономика

отрасли

като

водния

транспорт,

туризма,

строителството,

търговията, добива на морски ресурси и въобще поради позицията им на
центрове за развитие на съвременното българско морско стопанство.
Изминалият близо 30 годишен период от началото на демократичните
промени в България коренно промени реалностите в българските черноморски
градове. Исторически те са се формирали при различни условия и разполагат с
различни природни и демографски дадености. Общото, което ги обединява е
разположението им в бреговата полоса на българския черноморски бряг и
връзката им с морето и черноморската екосистема.
Настъпилите промени в контекста на прехода към пазарно стопанство
имат и положителни и отрицателни измерения.
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На настоящия етап положителните изменения са сравнително малко и
слабо се отразяват в посока към подобряване на екологичната обстановка. По
скоро те рефлектират в определено негативни процеси като презастрояване на
курортните зони, замърсяване и разрушаване на уникални екосистеми в
малкото останали девствени плажове като Иракли, Ропотамо, Перла и др.
Най-значимото положително изменение в екообстановката е драстичното
намаляване на индустриалното производство, главно в северните черноморски
градове и основно във Варненско-Девненската промишлена агломерация.
Ликвидирането на цели структуроопределящи за региона отрасли като
корабостроенето, двигателостроенето, радиоелектрониката, тежката химия,
както и ограничаването на електропроизводството до един минимален обем,
необходим

за

покриване

на

пиковите

моменти

в

натоварването

на

енергосистемата на страната, довеждат като естествен резултат до намаляване
на замърсеността на речните и морските води, до по-малко вредни емисии във
въздуха и до намаляване на замърсяването на почвите.
От години не работи най-голямата корабостроителница във Република
България – Варнеската корабостроителница. Последните купувачи – фирмата
“Булярд шипбилдинг” от ЕС все още не могат да достигнат и половината от
експлоатационната

мощност

на

някогашната

корабостроителница.

Разпръскването на специалистите и квалифицираните кадри ще наложи
вероятно в перспектива внос на корабостроители от Филипините и Индонезия,
ако все пак новите собственици успеят да договорят поръчки и да натоварят
макар и частично малкото останали пригодни за експлоатация мощности.
Най-голямата ТЕЦ на балканския полуостров – ТЕЦ – Варна отдавна
работи на понижена мощност. От шест генератора по 200 мегавата мощност,
работи само един и то в режим на минимална мощност само за покриване на
натоварването в пикови часове. Пригодената да работи с донбаски въглища
електроцентрала се оказва нерентабилна в новите условия на пазарна
преориентация и стопанско преструктуриране. Самото снабдяване с въглища е

53

нерегулярно, предвид сложната обстановка в Украйна. Разчита се на запаси от
минали периоди и на епизодични доставки от различни страни.
Във Варненския регион, който се контролира от РИОСВ – Варна, са
построени и функционират 464 обекта, явяващи се потенциални и действащи
източници на замърсяване на атмосферния въздух. Само в 163 обекта от
горепосочените действат очистни съоръжения за атмосферен въздух. В тези
обекти са монтирани 329 автономно действащи съоръжения, пречистващи
диференцираните газови потоци. От тези 329 съоръжения ефективно действат
едва 304. Останалите съоръжения се характеризират с неудовлетворително
очистителен ефект. От реконструкция и модернизация, както и от

пълна

подмяна се нуждаят въздухоочистните съоръжения в ТЕЦ Варна, голяма част
от

електрофилтрите на предприятието “Девен” АД, съоръженията на

производственото обединение “Агрополихим” АД в град Девня, пещите за
изгаряне на болничните отпадъци на университетската болница “Света Анна”,
болницата “Света Марина” и болницата в гр.Добрич, очистните съоръжения на
завода за микропродукти “Каолин” АД в село Игнатиево и асфалтовите бази
на предприятията: “Пътно строителство” АД Добрич; “Пътища и мостове” АД
Варна и “Пътища и мостове” АД Провадия.
Като позитивно може да се оцени, че градове като Бургас и Поморие
запазват в известна степен индустриалното производство, в т.ч. и свързаното с
добив на морски ресурси производство (Черноморските солници в Поморие и
Бургас). В Бургас нефтопреработването, машиностроенето, металургията,
рудодобива и корабостроенето са главните замърсители на екосистемата,
включваща както акваторията на бургаския залив,

така също и езерата

Атанасовско, Мандренското езеро и езерото Вая.
Дори и в малките южни градчета като Царево (бившият Мичурин) за
кратко време се съхранява част от индустриалното производство като се
произвеждат автомобилни купета за лицензното производство на автомобилите
“Рено” в съседната Република Турция.
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Друг положителен ефект от преодоляването на ограничеността на
тоталитарната икономика е възможността да се освободи инициативността и
предприемаческия потенциал на хората от черноморския регион за развитие на
частната инициатива и частния бизнес. За кратко време са приватизирани
всички по-важни курортни обекти в големите курортни центрове

и във

ваканционните селища. Хотелите и развлекателната база са модернизирани и
обновени. Построени са множество нови хотели и заведения за хранене.
Изключително се развиват и разрастват с нови хотелски и развлекателни обекти
главните черноморски курорти по българското черноморско крайбрежие –
Златни пясъци и Слънчев бряг. Появяват се нови модерни комплекси като
Камчия, Свети Влас; Равда; Поморие. Всичко това създава добра база за
развитие на морския туризъм. Докато индустрията се запазва и развива главно в
южния черноморски регион, то туристическия бизнес е в процес на обновление
и адаптация по цялото българско черноморие, включително и в градове като
Царево и Ахтопол, които в близкото минало попадаха в граничната зона.
В известна степен като положителен за регионалното развитие може да се
оцени ефекта от различни програми за развитие на агробизнеса (САПАРД), за
социално-икономическо развитие (ФАР), за развитие на транспортните
коридори и високите технологии (ИНСА) , Рамковите програми на ЕС за
подпомагане на интеграционните процеси в Централно и Източно европейските
страни и др. Чрез тези програми се осигуряват финансови ресурси, които могат
да послужат за решаване на различни екологически и социално-икономически
проблеми в Черноморския регион.
Като положителен ефект може да се оцени и по-голямата свобода при
частната експлоатация на морските биологични ресурси от различни рибарски
кооперации и артели, ако разглеждаме нещата в социален план и същевременно
като отрицателен ако разглеждаме тези процеси през призмата на отражението
им върху биологическото равновесие в Черно море. Безогледният и
нерегулиран улов на риба, миди и рапани заплашва с бързо изчерпване на
силно намалелите рибни запаси.
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Много повече за жалост са отрицателните ефекти на прехода от
командно,

централно-управлявано

стопанство

към

пазарно-ориентирано

стопанство.
Ускореното развитие на индустрията в 70-те и 80-те години на миналия
век в черноморските градове на България и особено в региона Варна и Бургас
(електропроизводство,

тежка

химическа

промишленост,

нефтохимия

машиностроене, корабостроене, електротехническа промишленост, циментната
индустрия и т.н.), е довело до рязко покачване на консумацията на вода и
образуване като логично следствие, на огромни обеми от замърсени води. Във
връзка с това, важно значение придобива комплексното и рационалното
използване на подпочвените и повърхностните ресурси, както и борбата със
замърсяване на водоемите и морската акватория. Една специфична опасност от
замърсяване на най-големия воден басейн, до който се допира Република
България - Черно море – е нефтът. Изследванията на

Специализираната

лаборатория на Океаноложкия институт на Българската академия на науките
установява, че само 30 грама газьол са напълно достатъчни за унищожаване на
300 единици планктон на 1 кубичен метър вода. Статистиката сочи, че 10% от
петрола, който се извлича от водата и 1% от петрола и петролните продукти,
които се транспортират по море попадат в морски и речни води. По този начин,
тези замърсители влошават качеството на водата, замърсяват и огромна площ
от морската зона и крайбрежната ивица и едновременно с това причиняват
непоправими щети на морските и речните флора и фауна.
Всички тези данни показват необходимостта от интегриран подход за
защита, както и за поддържането на чистотата на морската и речната вода. Ето
някои дейности, които могат да обезпечат устойчивото развитие на
крайморския регион в посока на пречистване и обеззаразяване на морските и
речни води от черноморския регион:
- създаването на нови високо-ефективни очистни съоръжения и
модернизация на съществуващи такива;
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- намаляване на нормите на промишлено водоползване, ликвидация на
загубите на вода по време на производствените процеси и въвеждането на
затворен цикъл на водоползване;
- засилване на контрола и самоконтрол по поддържането на качеството на
водата в пунктовете на водоползване и водоизпускане ;
- откриването на собствени водоизточници в стопанските структури и
рационалното им използване;
- превенция, недопускане и навременно премахване на замърсяването на
брега на Черно море от корабите и от бреговите замърсители.
Особено чувствителна към индустриалната експанзия е друга много
важна екосистема – горите, заедно с прилежащия терен, природния ландшафт,
флората и фауната. Основният принцип в създаването, израстването и
използването на

горите трябва да бъде засилване на техните защитни,

рекреационни, водорегулиращи и

други средообразуващи функции. Това

означава, че на горите не следва да се гледа само като източник на дървесина,
но най-вече като основен източник на обогатяване на атмосферата с кислород,
като защитник на планинските и стръмни участъци и райони от ерозия, а също
и като естествен природообразуващ и природоопазващ фактор на дивата флора
и и фауна и най-вече като най-величественото и прелестно украшение на
природата и незаменимо място за почивка и отдих. От тези позиции е
необходимо да се изхожда, когато се планират и изпълняват мерки за охрана на
горите и обогатяване на горския фонд.
Замърсяването на обкръжаващата среда със

средства за растителна

защита също е един от актуалните за съвременното общество въпроси, които
очакват своето решение както на национално, така и на глобално ниво.
Химическата защита на растенията си поставя като основна задача създаването
на нови ефикасни химически средства и препарати за гарантирано опазване на
селскостопанските и горски растения, а също така и за определяне на начините
за прилагане на тези средства и препарати предвид на тяхното по-ефикасно
действие върху вредителите и замърсителите. Проблемът е в това, че в
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преобладаващите случаи химията, с която е тясно свързано нашето настояще и
нашето бъдеще, се оказва не само наш приятел и помощник, но и наш враг.
Неправилната употреба на инсектициди в борбата против вредните инсекти,
употребата на фунгициди за борба със заболяванията по растителните видове,
както и на хербициди в борбата със замърсители, води след себе си снижаване
на продуктивността на почвите и предизвиква влошаване на човешкото здраве.
Една от вече признатите от науката щети върху човешкото здраве това е
разрушаването на

ензимите и като следствие на това

– блокировка на

окислителните процеси – източник на енергия за човешкия организъм. Често
това предизвиква нарушение на функциите на различните органи на човешкото
тяло, развитие на алергични реакции, както и настъпване на бавни и
необратими промени в някои клетки с формиране на недоброкачествени
образувания. Злоупотребата с

хербициди може да

породи деградация на

почвите както и изменение на отделни растителни и животински видове,
представляващи интерес за науката. Всички тези съображения подсказват, че в
мероприятията по опазване на земите и растителния свят следва непрекъснато
да нарастват мащабите и относителният дял на биологичната и интегрираната
растителна защита. Те от своя страна изискват още и създаване на подходяща
складова база за

минерални торове, складове за химически растително-

защитни средства и площадки за почистване и съхранение на растителнозащитна техника.
Много сериозен е и въпроса за опазване на чистотата на атмосферата.
Всеобща е вече констатацията, че замърсяването на въздуха, в наши дни, е
взело застрашаващи човешкото здраве размери. И ако водата може преди
приемането й да я очистим и филтрираме, да я обогатим с минерали и да я
озонираме, то въздуха няма как да го „почистим“ и се налага да го дишаме
такъв, какъвто е. Като цяло, замърсените води, почви и атмосфера довеждат до
редица неблагоприятни последствия за човешкото здраве. Нараства числото на
хората, страдащи от очни и ушни заболявания, от бронхити, болести на
сърцето, алергии и други. Рязко е снижена имунната способност на човешкия
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организъм. Все по-често се появяват трудно лечими вирусни заболявания.
Негативните последствия от замърсяването (запрашването или заразяването) на
окръжаващата среда по своята същност могат да бъдат обратими и
необратими.Ето защо, важен социално-икономически критерий при планиране
и управление на чистотата на обкръжаващата среда следва да бъде решителната
борба за недопускане на превишения на пределно-допустимите концентрации
(ПДК) на замърсяване. Съвременно решение за засилване на контрола в това
направление е създаването на автоматизирана система за контрол и управление
на състоянието на обкръжаващата среда1. По проекти за създаване на такива
системи се работи в големите черноморски общини – Бургас и Варна.
Паралелно с това е необходимо да се води

последователна политика за

намаляване и преустановяване на замърсяването на въздуха и водите и на
провеждане на необходимите за тази цел мероприятия.
Управлението на опазването на околната среда следва да се сведе до
екологизация на структурите и механизма на управление на икономиката и
човешкото общество като единно цяло. Това означава създаване на такава
система от нормативи и стандарти, която би позволила коригиране на
производствените цели, на човешкото мислене и поведение в съответствие с
екологическите цели и стремежи на обществото.
Деиндустриализацията на северния черноморски регион освобождава
големи маси от хора от индустриалния сектор. Сферата на услугите и
туристическия бизнес не са в състояние да компенсират нарасналата
безработица. Хората търсят възможност да си върнат земята и да работят тази
земя като дребни фермери и арендатори. Липсата на опит в аграрното
производство прави техните усилия неефективни. За първите две години
действие на програмата САПАРД, например за агросектора са усвоени само 6%
от средствата и са стартирани само 29 проекта. С натрупването на опит в
проектирането, положението в агросектора бележи тенденция към подобрение,
но все още отрасълът е далеч от оптимума в усвояването на евросредствата.
1
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Високата безработица създава демографски и социални проблеми особено
в малките северни черноморски градове като Шабла, Каварна и Балчик.
От тоталитарно време се запазва практиката големите общини, които и
без това имат по-големи приходи от местни данъци и такси да получават поголяма държавна субсидия в сравнение с малките черноморски общини.
Крайният резултат е продължаваща и засилваща се асиметрия в развитието и
във възможностите общините да решават важни и приоритетни проблеми.
Резултатът от ограничените финансови възможности е невъзможност да
се поддържа крайбрежната зона в малките общини чиста и облагородена.
Поради липса на средства от години са спрени брегозащитните мероприятия в
резултат, на което морската ерозия ежегодно отнема част от сушата в северните
райони на българското черноморие (около резервата Яйлата до с. Камен бряг,
Добричка област). Сравнително от по-ново време са брегозащитните
укрепвания пред парк-музея на лятната резиденция на Мария-Тереза в гр.
Балчик.
Липсата на финансови средства ограничава и дейността на драгажния
флот по почистване на канала свързващ Варненското езеро с морето, както и
подходните пътища в акваторията на варненското пристанище. Резултатът от
недостатъчното драгиране е, че при проектна възможност за преминаване на
23500 тонни кораби днес през канала могат да минават не повече от 19000
тонни кораби. Това на практика ликвидира възможността да се експлоатират
фериботните кораби от някогашната фериботна връзка „Варна-Иличовск“2. Те
са разчетени за максималния капацитет на канала и имат водоизместимост от
23 000 тона. Двата български кораба от фериботния комплекс се оказват в
невъзможност за експлоатация, независимо от идеята да се развива фериботна
връзка с пристанището в гр. Поти, Република Грузия или с някои от турските
черноморски пристанища.
В много тежко положение са малките черноморски градчета като гр. Бяла,
гр. Обзор и др. Отдалечеността им от големите градски центрове и
2

Тонев, М. Основи на корабния мениджмънт – част 2-ра. – София: Издателство на МО „Св. Г. Победоносец“, 1998, с.21.

60

недостатъчно развитата им градска и курортна инфраструктура ограничава
възможността им да конкурират успешно селищата с утвърден курортен имидж
като Балчик, Несебър, Поморие и Созопол. Липсата на развита транспортна
инфраструктура е главната пречка за липсата на перспективни инвестиции в
този регион, независимо от потенциала му за съчетаване на морския и
планинския туризъм и за целогодишно ползване на туристическата база.
Въпреки пречките и проблемите от инфраструктурно и административно
естество и в тези зони са изградени гигантски хотелски комплекси, които се
опитват да предлагат конкурентни туристически услуги, независимо от
неразвитата

инфраструктура

и

липсата

на

достатъчно

пречиствателни

мощности по черноморието.
Като цяло моментните стратегии за развитие, прилагани от българските
черноморски градове могат да се оценят като стратегии на оцеляване. Разчита
се главно на наследената и модернизираната туристическа база. За жалост тя е
ориентирана към един преимуществено комунален туризъм и успява да
привлече главно неплатежоспособни туристи от горните възрастови групи,
които не излизат от рамките на договорения с туроператорите туристически
пакет. Малкото на брой фирми (52 фирми работят с ресурсите на региона) от
българското морско стопанство, които се опитват да добиват морски
биологически и минерални ресурси. Те са със скромни капиталови
възможности и не срещат сериозна подкрепа от местната власт. Липсва и
единодействие между предприемачите в системата на морското стопанство.
Например, за гр. Варна от десетки години не може да се намери трайно
решение за благоустрояването на крайбрежната улица от централния плаж до
втората брегозащитна буна. Предприеманите благоустройствени действия са
временни – сезон за сезон и се реализират от фирми, които са близко до
местната власт. Резултатът е, че всяка пролет крайбрежната улица се превръща
в строителна площадка и плажния район по-скоро отблъсква, отколкото да
привлича туристи. Нещо повече, в резултат на започналото презастрояване на
крайбрежната улица е унищожена алея първа на Варненската морска градина –
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една от най-красивите алеи в градината с прекрасна панорамна гледка към
морето и градските плажове. Това определено вандалско преустройство на
Морската градина унищожи значителна част от чара й на културно и
туристическо средище и на зона за отдих и релакс на варненци и гостите на
град Варна.
Сравнително по-добре се изявява частната инициатива в градове като
Несебър, Созопол, Китен и Приморско. Свободата на частната инициатива през
изминалото десетилетие в голяма степен променя облика на тези градчета, но
тя не е в състояние да развие цялостният им потенциал и точно тук има място и
за развитие не само на инициативите на местните общини, но и на инициативи
от национален мащаб.
Започналото обособяване и развитие на система от резервати по
крайбрежието (Яйлата, Русалка, Калиакра, Албена, Лонгоза, Камчийското
устие, Перла и др.) следва да продължи. Заедно с горските стопанства

в

Странджанския регион и ловните стопанства в района на Шабленското езеро те
могат да станат база за развитието на целогодишен ловен и изследователски
туризъм.
Значителен потенциал в черноморския регион има и археоложкият
туризъм и най-вече подводната археология. Като зона на оживени търговскоикономически контакти от най-дълбока древност българското черноморие
изобилства

от

подводни

археологически

находки,

но

подводните

археологически изследвания се затрудняват от сероводородните газове на поголяма дълбочина.
От голямо значение за развитието на големите черноморски градове е
включването им различните транспортни схеми на преминаващите през
страната транспортни коридори. Варненското пристанище и фериботната
система (при поддържан драгажен флот и при поддържане на капацитета на
канала Варна-Девня) са в състояние да поддържат връзка с други черноморски
пристанища и да предложат вариант на древния “път на коприната” който да
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свързва западна и Централна Европа с Близкия Изток и Централна и Източна
Азия.
Големи са очакванията и от строителството и експлоатацията на газовия
хъб, който се изгражда южно от град Варна. По първоначален замисъл той
трябва да е важен компонент от така нареченият „Южен поток“, стопиран още в
зародиш. Днес съществува опция, този хъб да разпределя газ от стартиралия
проект „Турски поток“, по който ще се транспортира газ от Руската федерация
към Република Турция.
Откритите запаси от около 6 млрд. куб. м. природен газ срещу устието на
р. Камчия са добър потенциал за газифициране на жилищната инфраструктура
в гр. Варна, където много малко жилища разполагат с централно парно
отопление. Засега проблем е работното налягане на природния газ от
находището.

Съвременните технологии позволяват извличането на газ с

налягане над 180 атмосфери, докато работното налягане на природния газ от
варненското находище е едва 63 атмосфери. Развитието на технологиите
позволява на сондата на “Петреко” да добива природен газ от находището
срещу варненския квартал “Галата”. При условие, че се намери техническо
решение на проблема за мащабно и промишлено усвояване на находището,
неговите запаси биха стигнали за около 10 години при условие, че половината
от 150 000 варненски домакинства ползват основно природен газ за битови
нужди и за отопление.
От важно значение за устойчивото регионално развитие е изграждането
модерна шосейна магистрала по протежение на българското черноморски
крайбрежие. Активните свлачищни процеси в крайбрежната зона, предизвикани
от неконтролираното строителство и от липсата на отводнителни канали,
затруднява такова едно строителство, но именно

такова строителство би

позволило да се реализират и паралелно брегозащитни

и антисвлачищни

мероприятия, макар и да оскъпи самото пътното строителство.
В известна степен алтернатива на крайбрежния автотранспорт е
каботажното плаване. Превозът на хора и товари по море се счита за по63

рентабилен в глобален план, но не и за българските условия, поради остарелия
ни корабен парк. При условие, че се използват плавателни средства от по-ново
поколение, на някакъв етап може би ще се окаже по-изгодно да се пътува по
море, отколкото по суша. Отскоро в Руската федерация е възобновено
производството на плавателните съдове на подводни криле тип „Комета“, които
в миналото обслужват пътническото плаване между по-големите български
черноморски пристанища. Може да се потърсят възможности за договори за
доставка на такъв тип плавателни средства, за които има исторически доказани
възможности за експлоатация по българските черноморски пристанища.
Като антисвлачищна и антиерозийна мярка в областта може да се прилага
и по-масово залесяване, особено на северните региони. Залесяването има един
полиефективен резултат. Новосъздадените гори предпазват от ерозия, служат
за въздушен филтър, създават дървесина за строителството и индустрията,
могат да служат за снегозадържане и пр.
В рамките на една статия трудно могат да се изчерпят насоките за
устойчиво развитие на цял един географски регион, като българското
черноморие. Важното е да се подчертае преди всичко, че този регион има голям
потенциал, особено когато устойчивото развитие е съчетано с необходимата
екологична дейност по опазване на въздуха, водите и почвите.
Черно море неведнъж е било люлка на човешки цивилизации. Със своите
ресурси то е осигурявало просперитета и развитието на скити, траки, сармати,
алани, гърци, македонци,

римляни и българи. Разумната експлоатация на

неговия потенциал и ресурси може да послужи за основа на едно динамично
регионално развитие при условие, че се работи в тази насока и че се разкриват
параметрите, критериите и условията за това устойчиво регионално развитие.
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The article deals with the concept and the current state of organic farming. The basic ways
of development of production of organic products are determined. The necessity of transition of
Ukraine to organic use of land resources is substantiated. The ecological and economic prospects
of organic agriculture in our country are determined.
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В статті розглянуто поняття та сучасний стан органічного землеробства.
Визначено основні шляхи розвитку виробництва органічної продукції. Обґрунтовано
необхідність переходу України до органічного використання земельних ресурсів. Визначено
еколого-економічні перспективи органічного землеробства в нашій державі.
Ключові слова: органічне землеробство, виробництво, органічна продукція,
сертифікація, експортний потенціал, державна підтримка.

На сучасному етапі розвитку велика увага приділяється органічному
землеробству, тобто системі екологічно чистого сільськогосподарського
виробництва, яка полягає у повній відмові від застосування ГМО, агрохімікатів,
мінеральних добрив. Це призводить до активізації природних біологічних
процесів

у

ґрунті,

відновлення

балансу

поживних

речовин.

Також

нормалізується робота живих організмів, відбувається приріст гумусу і, як
результат, – підвищення урожайності сільськогосподарських культур.
Проблема переходу від традиційного до органічного використання
земельних ресурсів в Україні дуже актуальна і вкрай необхідна. Вдале її
вирішення на загальнодержавному рівні сприятиме розвитку виробництва
екологічно чистої продукції, оздоровленню нації, а також дасть можливість
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Україні заповнити гідну нішу у виробництві та реалізації своєї продукції на
ринках Європи й світу.
Українські чорноземи – це можливість для українців бути заможними за
умови, що до них буде дбайливе ставлення і правильно прикладений
інтелектуальний потенціал. За умов надмірного антропогенного навантаження
увагу привертають екологічно чисті ґрунти. Вони є основою для вирощування
сільськогосподарської сировини і виробництва органічних та безпечних
продуктів харчування.
Визначають п’ять основних шляхів розвитку виробництва органічної
продукції [1]:


великотоварне з високим інвестиційним залученням органічне

виробництво (модель діє у США);


дрібнотоварне органічне виробництво з низьким інвестиційним

залученням, експортоорієнтоване з високим соціальним значенням (модель
діє у країнах Африки);


дрібно- та середньотоварне органічне виробництво зі значною

фінансовою підтримкою з боку держави (модель діє у країнах ЄС);


органічне тваринництво за умов випасного способу утримання

(модель діє в країнах Океанії та Австралії);


змішані форми, які визначаються рівнем та сприятливістю

державної підтримки, внутрішнім та туристичним попитом та експортними
можливостями країни.
Органічне виробництво є методом сільського господарства, заснованим
на ефективному використанні всього комплексу місцевих умов і ресурсів [2]. В
Україні така форма господарювання може бути надзвичайно сприятлива для
сталого

соціально-економічного

відрізняється

низьким

рівнем

та

екологічного

собівартості

і

розвитку,

високою

оскільки

економічною

ефективністю. Ринок продукції органічного сільського господарства є дуже
перспективним і недостатньо розвиненим, тому відкриває перед національними
виробниками та експортерами широкі горизонти.
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В останні роки збільшується кількість сертифікованих підприємців, які
займаються органічним господарюванням та забезпечують зростаючий попит
на внутрішньому та міжнародному ринках (рис. 1). Більшість українських
органічних господарств розташовані в Одеській, Херсонській, Київській,
Полтавській,

Вінницькій,

Закарпатській,

Львівській,

Тернопільській,

Житомирській областях. Українські сертифіковані органічні господарства –
різного розміру – від кількох гектарів, як і в більшості країн Європи, до
декількох тисяч гектарів ріллі.
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Рис. 1 Учасники органічного ринку в Україні [3]
Важливим є ще й те, що органічне сільське господарство може набути
важливої ролі у сталому розвитку сільськогосподарського сектору України,
щоб, наприклад, протидіяти деградації ґрунтів – цінних чорноземів.
Тобто, органічне землеробство представляє собою таку форму сільського
господарства, яка є визначено більш сприятливою для навколишнього
середовища та заощадливого поводження з ресурсами. Оптимізація витрат
замість максимізації виходу продукції є його принциповою відмінністю від
традиційного сільського господарства. Наприклад, поживні речовини повинні
використовуватися найбільш ефективно, а також має передбачатися можливість
їхнього повторного використання. Удобрення в першу чергу має слугувати
відновленню та догляду за родючістю ґрунтів.
Органічне землеробство в багатьох критичних областях забезпечує
величезне покращення ситуації щодо навколишнього середовища та ресурсного
забезпечення (земля, вода, тощо), різноманіття видів, захисту тварин, клімату,
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ситуації щодо доходів осіб, зайнятих в сільському господарстві, та загалом для
сільської місцевості.
Площа сертифікованих сільськогосподарських угідь в Україні, задіяних
під вирощування різноманітної органічної продукції, складає вже понад
чотириста тисяч гектарів, а наша держава займає почесне двадцяте місце
світових країн-лідерів органічного руху. Частка сертифікованих органічних
площ серед загального об’єму сільськогосподарських угідь України складає
близько 1%. У Ліхтенштейні вони становлять 30, 2%, Австрії – 21,3, Швеції –
16,9, Сан-Томе – 13,8, Латвії – 12,8. При цьому Україна займає перше місце в
східноєвропейському регіоні щодо сертифікованої площі органічної ріллі,
спеціалізуючись переважно на виробництві зернових, зернобобових та олійних
культур. Площа земель, зайнятих під органічним землеробством в період з 2010
по 2015 рр. зросла на 52 %. Експортний потенціал сектору оцінюється у 50 млн.
євро [4].
Основні країни споживачі української «органіки»: Німеччина, Австрія,
Польща, Італія, Франція, Нідерланди, Данія, Швейцарія, США, Канада [5].
Отже, еколого-економічними перспективами впровадження органічного
землеробства в Україні є [6]:


відтворення родючості ґрунтів та збереження навколишнього

середовища;


розвиток сільських територій та підйом рівня життя сільського

населення;


підвищення ефективності та прибутковості сільськогосподарського

виробництва;


забезпечення споживчого ринку здоровою якісною продукцією;



поліпшення

іміджу

України

як

виробника

високоякісної здорової органічної продукції;


забезпечення продовольчої безпеки в Україні;



поліпшення загального добробуту громадян.
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та

експортера

З економічної точки зору, органічне сільське господарство нині є
маленькою нішею аграрного сектору України. Однак, як двигун інновацій, воно
може здійснювати значний вплив. Так, воно покликане зробити вирішальний
внесок щодо покращення здоров’я населення та зробити сільське господарство
України більш сприятливим для довкілля. В майбутньому важливу роль буде
відігравати захист підземних вод та ґрунту, особливо, в актуальній дискусії
світового співтовариства щодо зміни клімату та продовольчої безпеки [7].
Таким чином, Україна, маючи значний потенціал для виробництва
органічної сільськогосподарської продукції, її експорту, споживання на
внутрішньому ринку, досягла певних результатів щодо розвитку власного
органічного виробництва.
Проте, у сфері органічного виробництва існують певні проблеми:
споживач незахищений від фальсифікату «органіки», а виробник – від
недобросовісної конкуренції; існують торгові бар’єри для виробниківекспортерів; законодавство не відповідає законодавству ЄС у сфері органічного
виробництва, обігу та маркування органічної продукції і звичайно, повинна
бути державна підтримка органічного виробництва.
Прискорення

розвитку

цього

перспективного

напряму

сільськогосподарського виробництва можливе за умов:


більш широкого застосування вітчизняного та іноземного досвіду

ведення органічного виробництва та просування органічної продукції на
ринок;


популяризації вживання органічних продуктів харчування, як

невід’ємної частини здорового способу життя;


забезпечення зростання попиту на органічну продукцію внаслідок

формування довіри споживачів до сертифікованої органічної продукції;


врахування

регіональних

особливостей

(місцевих

традицій,

інновацій, створення нових продуктів, вирощування місцевих видів рослин
та розведення тварин);
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забезпечення громадської підтримки (зацікавленість неурядових,

громадських та галузевих організацій та асоціацій);


забезпечення

органічного

виробництва

прямою

фінансовою

підтримкою та створення системи непрямої підтримки шляхом надання
пільг та преференцій.
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ПОСИЛЕННЯ ЕКОЛОГІЧНИХ ФУНКЦІЙ МАЛИХ ПІДПРИЄМСТВ У
СІЛЬСЬКОМУ ЗЕЛЕНОМУ ТУРИЗМІ
Abstract. The article deals with the features of functioning of small enterprises in the field of
rural green tourism. The necessity of strengthening of ecological functions of their development is
substantiated. Instead of one ecological function, as it was allocated earlier, the following functions
are defined: ecological and production own activity; Ecological function of diversification of rural
economy; Ecological and educational and environmental education; Reproduction of nature and
preservation of the environment. The principles that accompany their implementation by small
enterprises are developed. It is indicated in their connection with the implementation of the concept
of social responsibility, the development of rural areas and manifestations within the limits of
tourist destinations.
Keywords: small businesses, rural green tourism, ecological functions, principles,
strengthening, tourist destinations, management, rural areas, development.
Анотація. У статті розглянуті особливості функціонування малих підприємств у
сфері сільського зеленого туризму. Обґрунтовано необхідність посилення екологічних
функцій їх розвитку. Замість однієї екологічної функції, як це виділялося раніше, визначені
наступні функції: еколого-виробнича власної діяльності; екологічна функція диверсифікації
сільської економіки; еколого-освітня та еколого-виховна; відтворення природи та
збереження довкілля. Розроблено принципи, які супроводжують їх здійснення малими
підприємствами. Вказано на їх зв’язок з реалізацією концепції соціальної відповідальності,
розвитком сільських територій та проявами у межах туристичних дестинацій.
Ключові слова: малі підприємства, сільський зелений туризм, екологічні функції,
принципи, посилення, туристичні дестинації, управління, сільські території, розвиток.

Соціально-економічний
проблемами

забруднення

розвиток

країн

навколишнього

світу

середовища

супроводжується
та

виснаження

природних ресурсів практично в усіх сферах життєдіяльності. Тому захист,
збереження

і

покращення

довкілля

представляють

собою

найбільш

обговорювані питання сучасності. Його вирішенню сприяє, з однієї сторони,
впровадження енерго- та ресурсозберігаючих технологій діяльності, а з іншого
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– поширення видів діяльності, які здійснюють м’який вплив на довкілля. До
них на величезних сільських територіях і належить сільський зелений туризм,
екологічну спрямованість якого підкреслює термін “зелений”.
Необхідно зазначити, що питання розвитку малих підприємств у сфері
сільського зеленого туризму досліджуються відомими вітчизняними та
зарубіжними науковцями. У

цьому контексті слід відзначити роботи

О.Бейдика, Л.Забуранної, М.Ігнатенка, О.Марченко, Т.Пінчук, І.Романюк,
О.Сарапіної та інших авторів. У них основна увага приділяється ідентифікації
предмету досліджень, обгрунтуванню організаційно-економічного механізму
функціонування, розробці стратегій управління розвитку та маркетингу,
соціальній

відповідальності.

Проте

здійснення

малими

підприємствами

екологічних функцій потребують поглибленого вивчення. На це вказує й нова
редакція Закону України „Про сільський зелений туризм” [ 1 ].
Між навколишнім середовищем та туризмом як видом діяльності існує
складний прямий взаємозв'язок, який проявляється в обох напрямках (природне
середовище, завдяки своїм компонентам: повітрю, воді, грунту, фауни, флори, є
основою туристичних ресурсів, а з іншого боку – туристична діяльність має
вплив на довкілля, який може бути і позитивним, і негативним за відсутності
регулювання, особливо в умовах нестійких ландшафтів. Проте в будь-якому
випадку його присутність у господарських комплексах є менш згубною для
природи, ніж добувна або хімічна промисловість, чорна і кольорова металургія,
сільське господарство.
Тому ще в останні десятиліття ХХ ст. починає проявлятися як нова наука
та практика екотуризм. Він був покликаний показати нові пріоритети розвитку
туристичної галузі на національному та глобальному рівні. Поступово ареал
(територія) дії екотуризму розширився на основні існуючі форми туризму,
навіть якщо на початку він застосовувався лише для туризму, який
практикувався в заповідних зонах, національних парках, заказниках тощо. Його
хорошим наслідком може бути відновлення і збереження природного багатства,
для передачі його у використання в екотуризмі. Поганим прикладом може стати
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зростання населення у відповідний сезон. Тоді туризм здійснює величезний
тиск на довкілля за рахунок збільшення кількості побутових стічних вод,
відходів, транспортних викидів. До того ж додається збільшення шуму,
зростання стресу серед відвідувачів.
Розвиток туристичної діяльності передбачає приділення особливої уваги
до навколишнього середовища, через захисні заходи, його збереження і
розвиток якості, а також через контроль за наслідками туристичної діяльності з
метою тривалого та раціонального використання туристичних ресурсів. Засоби
захисту навколишнього середовища стають все більш складними, враховуючи
вплив технічного прогресу на довкілля, а також вплив процесів соціальноекономічного розвитку.
Щодо терміну, то екотуризм розуміється як досвід мандрівки, який
спрямований на природу та сприяє збереженню екосистем, поважаючи
цілісність приймаючих громад. В такому розумінні він повністю втілює
екологічні функції малих підприємств сільського зеленого туризму. Так,
екотуризм також передбачає проведення як туристичної, так і соціальноекономічної діяльності у гарному, незабрудненому навколишнього середовищі,
з незмінними краєвидами. Практика екотуризму вимагає захисту туристичних
зон, які призначені для відпочинку, а також фізичного і психічного відновлення
і означає посилення саме екологічної функції сільського зеленого туризму у
випадку свого здійснення на селі.
Ключовими принципами, на яких ґрунтується визначення екологічних
функцій малих підприємств у сільському зеленому туризмі, є: раціональне
використання (вони не повинні впливати негативно на ресурси, а, навпаки,
мають розвиватися таким чином, щоб захистити навколишнє середовище) та
рівні можливості розвитку (довгострокові вигоди для власне суб’єктів
діяльності, сільських громад, господарства та ресурсів).
Адекватна оцінка та використання природних ресурсів сільських
територій через посилення екологічних функцій малих підприємств забезпечує
відносини між туризмом і навколишнім середовищем безповоротно сталими. У
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цьому відношенні, розвиток туристичних зон, заповідних місцевостей має
відбуватися у відповідності із завданням збереження їх екології. Витрати на
підтримку екотуризму як окремого напряму діяльності є високими, але

у

перспективі екологічна реабілітація є більш коштовною, а негативний вплив на
навколишнє середовище найчастіше є незворотним. Отже, останнє, тобто
принцип

економічної

доцільності

через

використання

резервів

малих

підприємств сільського зеленого туризму, ще раз свідчить про важливість
посилення їх екологічних функцій не тільки на місцевому, але й на
регіональному та національному рівнях.
З іншої сторони, втілення та посилення екологічних функцій малих
підприємств у сільському зеленому туризмі сприяє збільшенню як їх власних
доходів (споживачі прагнуть до органічності та високих стандартів якості
життя й відпочинку), так і

доходів для

національних парків та інших

природних територій, сільських громад, які не могли бути отримані з інших
джерел.

Більше того, вони

покращують рівень освіти та усвідомлення

туристів, перетворюють їх у захисників природного та культурного середовища
сільських та інших територій. Тим самим малі туристичні підприємства на селі
здійснюють еколого-освітню та еколого-виховну функції. Для них характерна,
крім власне їх екологічної функції як частини основної діяльності, й екологовідтворювальна та реабілітаційна.
Коли туристичні та інші підприємства і довкілля функціонують у
гармонії, довкілля виграє від їх діяльності через збереження та відновлення.
Отже,

малі

підприємства

сільського

зеленого

туризму

забезпечують

диверсифікацію сільської економіки на екологічних засадах, тим самим
зменшуючи техногенний вплив традиційного аграрного виробництва та
виконуючи еколого-диверсифікаційну функцію. Суб’єкти сільського зеленого
туризму, окрім консервування природного середовища, заробляють ще і гроші
для його збереження. У той час як консервування передбачає збереження у
максимально наближеній до оригіналу формі, реабілітація включає в себе
значні зміни в умовах використання.
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Багато природних територій, будівель та споруд на селі були врятовані
саме завдяки сільському зеленому туризму, будучи реабілітованими як
визначні пам'ятки або як приміщення для розміщення туристів. Це також вказує
на вагомі прояви соціальної відповідальності малих підприємств у сфері
сільського зеленого туризму відносно розвитку сільських територій. Реалізація
концепції соціальної відповідальності, як вказує М.Ігнатенко, направлена також
на підвищення зайнятості сільського населення, зростання його добробуту та
рівня життєдіяльності [ 2, с.275 ].
Екологічні функції малих підприємств сільського зеленого

туризму

забезпечують також одну з основних мотивацій туристів відпочивати на селі –
це

можливість спостереження та оцінювання господарської діяльності,

місцевих традицій, які пов'язані з природою. Вони

мають відповідати

наступним умовам: власна екологічна спрямованість, збереження та охорона
довкілля; використання місцевих природних і

людських ресурсів й

диверсифікація сільської економіки; освіта, виховання любові до природи –
усвідомлення туристів і місцевих сільських громад; мінімально негативний
вплив на природне і соціально-культурне середовище сільських територій.
Відповідно до виявлених та обґрунтованих екологічних функцій малих
підприємств сільського зеленого туризму формуються екологічні принципи їх
діяльності. Насамперед, це зосередження на природних зонах, територіях та
об’єктах. Екологічна або зелена діяльність (спрямованість) як частина дефініції
сільського туризму та сукупність його послуг фокусується на безпосередньому
й особистому досвіді відпочивальників перебування на природі та заснованому
на її використанні.

Відповідно, йдеться про геоморфологічні, біологічні,

фізико-географічні й культурно-ландшафтні її особливості та ресурси. Тому
зосередження на природничій основі та її всебічному врахуванні є суттєвим
чинником планування та управління розвитку малих підприємств сільського
зеленого туризму.
Наступний принцип стосується екологічної інтерпретації туристичного
продукту. Він пов’язаний з еколого-освітньою та еколого-виховною функцією і
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означає можливості для діяльності і навіть дослідів у природі, які призводять до
кращого розуміння, задоволення і радості від відкриттів; збереження місцевої
природи та традиційної культури, як для відвідувачів, так і для сільських
громад.

Екотуристичні

продукти

на

селі,

отже,

залучають

тих

відпочивальників, які хочуть взаємодіяти з навколишнім середовищем і, різною
мірою, розширити свої знання, розуміння, оцінку та задоволення. Рівень і тип
інтерпретації планується, проектується та надається

таким чином, щоб

задовольнити їх інтереси, потреби та очікування, із включенням широкого
спектру можливостей для інтерпретації як особистої, так і неособистої.
Принцип сталого розвитку й збереження довкілля. Екологічні заходи
малих підприємств у сільському зеленому туризмі та їх планування мають
забезпечити кращі практики з точки зору охорони природи та сталого розвитку.
Туристична діяльність повинна плануватися і здійснюватися таким чином, щоб
мінімізувати антропогенний вплив на довкілля. Вона включає в себе участь у
збереженні природних та сільських територій, пропонуючи конструктивні
шляхи для ефективного управління ними (наприклад, фінансова допомога
безпосередньо для їх реабілітації; збір сміття та облаштування; добровільні
внески до природоохоронних організацій та фондів, сільських громад).
Принцип задоволеності туристів означає відповідність їх очікуванням. У
процесі розробок та пропозиції туристичних продуктів малим підприємствам
треба мати на увазі, що потенційні туристи цього напряму мають високий
рівень освіти і очікувань. Таким чином, ступінь задоволеності, пов'язаної з
продукцією та послугами, є суттєвим чинником і їх власної ефективності та
конкурентоспроможності. Отже, пропоновані відпочивальникам програми
перебування з екологічної точки зору мають досягати і навіть перевищувати
рівень їх очікувань.
З останнім принципом сумісним є принцип реалізації маркетингових
стратегій розвитку малих підприємств у сільському зеленому туризмі. Саме їх
обгрунтований з екологічної точки зору вибір та реалізація призводить до
реалістичних очікувань. Маркетинг екологічних послуг і продуктів у цілому
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має пропонувати, насамперед, повну та відповідальну інформацію, що
призводить до підвищення поваги до природного та культурного середовища їх
перебування й високого рівня задоволеності туристів.
Необхідно зазначити, що туристичні програми не розгортаються
виключно в агрооселях як малих підприємствах сільського зеленого туризму.
Не реалізуються вони і в пансіонатах, готелях, туристичних базах, які
відвідуються туристами. Швидче, йдеться про сільські громади й території, в
яких відвідувачі взаємодіють під час свого перебування із ландшафтами, з
місцевими мешканцями, з місцевою інфраструктурою та послугами (пам’ятки
природи та соціально-культурні атракції, транспорт, пошта і т. і.) [ 3, с.36 ]. Їх
якість впливає на враження, яке формується під час їх перебування щодо
певного регіону або туристичної дестинації. Адже

туристи при прийнятті

рішення, де проводити відпустку або інший вільний час, не вибирають місце
поселення, а туристичну зону дестинацію. Тобто, відповідальність за
задоволеність туристів несуть не тільки власники або/та працівники малих
підприємств, а й всі члени сільських громад, які беруть участь у сільському
зеленому туризмі прямо чи опосередковано.
Насамкінець, важливо вказати, що в контексті європейської інтеграції
внесок малих підприємств сільського зеленого туризму у розвиток сільських
територій, крім екологічного, матиме особливий соціально-економічний ефект.
Парадигма їх діяльності може бути визначена як нова екзистенціалістська
філософія взаємодії приймаючих сільських громад і прибулих туристів стане
відправною точкою для створення нових підходів для цієї діяльності як через
вектор економічного розвитку (створення нових робочих місць і нових
професій, відновлення ремесел, краще використання існуючих ресурсів та ін.),
так і через вектор сталого розвитку (турбота про довкілля, збереження ресурсів
та відтворення природи, всебічна екологізація діяльності й туристичних
продуктів).
Це сприятиме формуванню нового менталітету сільського населення та
управління

розвитком

сільських

територій
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через

організацію

та

функціонування малих підприємств сільського зеленого туризму. Посилення їх
екологічних функцій відповідає вимогам сучасної концепції соціальної
відповідальності.
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ОСОБЛИВОСТІ ЇЇ КОНТРОЛЮ
Effective development of the insurance market requires the improvement of the functioning
of market mechanisms in the insurance market of Ukraine. One of the mechanisms that ensure the
effective development of the insurance market is competition in the insurance market. Competition
in the market and the competitiveness of insurance companies are two determining factors that
ensure its development. For the insurance market, competition and competition are very important
indicators, but due to the specifics of insurance activity, their significance and control has
somewhat specific significance for Ukraine.
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monitoring of competition.
Ефективний розвиток страхового ринку потребує вдосконалення функціонування
ринкових механізмів на страховому ринку України. Один з механізмів, який забезпечує
ефективний розвиток страхового ринку – це конкуренція на страховому ринку. Конкуренція
на ринку і конкурентоздатність страхових компаній два визначальних фактори, що
забезпечують її розвиток. Для страхового ринку конкурентність і конкуренція є дуже
важливими показниками, але в силу специфіки страхової діяльності їх значення та контроль
має дещо специфічні значення для України.
Ключові слова: страховий ринок, конкуренція на страховому ринку, страхові послуги,
моніторинг конкуренції.

В Україні конкуренції на страховому ринку недостатньо приділяється
уваги, в зв’язку з чим це питання недостатньо розглядається в публікаціях, і сам
показник є недостатньо контрольований працівниками Нацкомфінпослуг
України, а також Антимонопольного комітету України. Практично відсутня
інформація про стан монополізації страхового ринку. Такий стан справ, на мій
погляд, має місце в першу чергу тому, що існують особливості функціонування
страхування в Україні. Особливістю функціонування страхового ринку є те, що
страхуванням в Україні охоплено практично лише до 10% всіх страхових
79

ризиків, в зв’язку з чим страхові компанії збільшують свою діяльність, як
правило, за рахунок розширення та додаткового охоплення незастрахованих
ризиків. Крім того, страхові компанії в силу різних причин, не хочуть
розкривати способи та методи залучення страхових клієнтів до страхування
ризиків, а тим самим не хочуть виявляти монополістів на страховому ринку.
Враховуючи, що саме страхова діяльність сама по собі є специфічною і
заснована, в першу чергу, на довірі між страховиками, перестраховиками і
страхувальниками, ці питання особливо не розголошуються. Крім того,
специфіка страхування також свідчить про те, що кожна страхова компанія в
своїй діяльності обмежена наявними фінансовими ресурсами, що надають
право по здійсненні страхування. При цьому також слід зазначити, що
законодавство України дозволяє об’єднання страховиків, тобто, по суті, появу
«монополій» Так, згідно законодавства, страховики можуть та зобов’язані
утворювати спілки, асоціації та інші об’єднання для координації своєї
діяльності, захисту інтересів своїх членів та виконання спільних програм, якщо
їх утворення не суперечить законодавству, хоча і зазначені об’єднання не мають
права безпосередньо здійснювати страхування. Об’єднання страховиків діють
на підставі статуту і набувають прав юридичної особи після їх державної
реєстрації. Крім цього, законодавство зобов’язує страховиків об’єднуватись в
страхові пули та інші об’єднання при здійсненні окремих видів страхування.
Наприклад, страховики, які здійснюють страхування ядерних та космічних
ризиків, страхування енергоризиків та сільськогосподарські ризики, зобов’язані
створити ядерний та сільськогосподарський пули, а страховики, які здійснюють
страхування

цивільно-правової

відповідальності

власників

наземних

транспортних засобів, зобов’язані бути членом моторного (транспортного)
страхового бюро України. Законодавство України, дозволяючи об’єднання
страховиків, встановлюючи специфічну вимогу «таємниця страхування», а
інформація, яка містить «таємницю страхування» розкривається лише на запит
відповідних контролюючих органів, в т.ч. Антимонопольного комітету України,
а саме лише на їх письмову вимогу при виконанні завдань, передбачених
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законодавством при захисті економічної конкуренції. При цьому вимога органу
державної

влади

про

отримання

інформації,

яка

містить

«таємницю

страхування», повинна бути викладена на спеціальному бланку органу
державної влади та подається лише за підписом керівника цього органу.
Таким чином, постає питання, чи можлива та чи є конкуренція
страховиків на страховому ринку і чи вона контролюється в Україні, а якщо
контролюється, то за допомогою яких механізмів? На мій погляд, перш за все,
на страховому ринку України, ми повинні розглядати конкуренцію через
показник концентрованості ринку, хоча

ефективно розглядати та визначати

його не дуже важко, а, по суті, він не дає вичерпної відповіді на рівень
конкуренції. Наприклад, в 2016 році за цим показником ми можемо відмітити,
що на страховому ринку кількість страхових організацій станом на 1.01.2017
року становить більше 300, тобто їх кількість становить набагато більше,
наприклад, чим в Японії. В той же час, рівень фінансового забезпечення цих
страхових компаній, він досить невисокий, оскільки ці компанії надають
послуги приблизно в середньому як одна із польських рейтингових страхових
компаній, наприклад

польська ПЗУ, не говорячи за німецькі та англійські

страхові компанії. Якщо розглянути показник концентрованості за рейтингом,
що надає Ліга страхових організацій України, то наприклад, 10 перших
страхових компаній, охоплюють 44,6 % всіх страхових надходжень, а перші 50
страхових компаній забезпечують фактично 85,9 % всіх страхових надходжень
на страховому ринку в Україні. Якщо розглядати концентрацію страхових
компаній по регіонах, то цей показник свідчить, що найбільша концентрація
страхових компаній в Харківській, Дніпропетровській, Одеській, Запорізькій
областях. В цих областях представлено найбільші 5 перших страхових
організацій згідно рейтингу Нацкомфінпослуг. Таким чином, цей показник не
дає конкретної відповіді про рівень конкуренції на страховому ринку.
При цьому аналіз ринку страхових послуг за 2016 рік свідчить, що він є
другим за рівнем капіталізації серед інших небанківських фінансових ринків.
Загальна кількість страхових компаній станом на 31.12.2016 становила 310, у
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тому числі СК "life"3 -39 компаній, СК "non-1іfe" - 271 компаній, (станом на
31.12.2015 - 361 компанія, у тому числі СК "Ііfе" -49 компаній, СК "non-1іfe" 312 компаній). Кількість страхових компаній має тенденцію до зменшення, так
за 2016 рік порівняно з 2015 роком, їх кількість зменшилася на 51 СК, а
порівняно з 2014 роком зменшилася на 72 СК.
За 2016 рік частки валових страхових премій та чистих страхових премій
у відношенні до ВВП залишились на рівні 2015 року та становили 1,5% та 1,1%
відповідно.
У порівнянні з 2015 роком на 5434,3 млн. грн. (18,3%) збільшився обсяг
надходжень валових страхових премій, обсяг чистих страхових премій4
збільшився на4 109,0 млн. грн. (18,4%).
Збільшення валових страхових премій відбулося майже по всіх видах
страхування, а саме: автострахування (КАСКО, ОСЦПВ, "Зелена картка")
(збільшення валових страхових платежів на 1405,9 млн. грн. (17,9%));
страхування вантажів та багажу (збільшення валових страхових платежів на
819,2 млн. грн. (23,0%)); страхування майна (збільшення валових страхових
платежів на 656,2 млн. грн. (18,8%)); страхування від вогневих ризиків та
ризиків стихійних явищ (збільшення валових страхових платежів на 574,3 млн.
грн. (29,0%)); страхування життя (збільшення валових страхових платежів на
569,5 млн. грн. (26,0%)); медичне страхування (збільшення валових страхових
платежів на 426,3 млн. грн. (22,1%)); страхування від нещасних випадків
(збільшення валових страхових платежів на 301,6 млн. грн. (56,3%));
страхування медичних витрат (збільшення валових страхових платежів на 236,3
млн. грн. (48,2%)); страхування кредитів (збільшення валових страхових
платежів на 182,3 млн. грн. (52,3%)).
Питома вага чистих страхових премій у валових страхових преміях за
2016 рік дорівнює рівню 2015 року (75,2%).
3

Скорочення: СК "life" - страхові компанії, що здійснюють страхування життя, СК "non-1іfe"
- страхові компанії, що здійснюють страхування видів, інших, ніж страхування життя.
4
Чисті страхові премії (виплати) - розраховані як валові страхові премії (виплати) за мінусом
частки страхових премій (виплат), які сплачуються перестраховикам-резидентам
(компенсовані перестраховиками-резидентами).
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В той же час, протягом аналізованого періоду зменшилась кількість
укладених договорів страхування на 22 958,1 тис. одиниць (або на 11,3%), при
цьому на 63 686,5 тис. одиниць (або на 63,9%) зменшилась кількість договорів з
добровільного страхування, в тому числі: кількість укладених договорів
страхування від вогневих ризиків та ризиків стихійних явищ зменшилась на 28
273,1 тис. одиниць (або на 92,7%); кількість укладених договорів страхування
майна зменшилась на 27 867,8 тис. одиниць (або на 89,5%); кількість укладених
договорів страхування від нещасних випадків зменшилась на 956,4 тис. одиниць
(або на 5,7%). Кількість договорів з обов'язкового страхування зросла на 40
876,9 тис. одиниць (або на 40,4%) за рахунок зростання договорів страхування
від нещасних випадків на транспорті на 24 875,9 тис. одиниць (або на26,7%).
Обсяг валових страхових виплат/відшкодувань у порівнянні з 2015 роком
збільшився на 739,0 млн. грн. (9,1%), обсяг чистих страхових виплат
збільшився на 958,2 млн. грн. (12,6%). Зростання обсягів валових страхових
виплат за 2016 рік мало місце у більшості основних системоутворюючих видах
страхування. Збільшилися валові страхові виплати з таких видів страхування,
як: страхування кредитів (збільшення валових страхових платежів на 799,1 млн.
грн. (264,1%)), автострахування (збільшення валових страхових платежів на
681,1 млн. грн. (21,4%)), страхування вантажів та багажу (збільшення валових
страхових платежів на 276,4 млн. грн. (237,5%)), медичне страхування
(збільшення валових страхових платежів на 142,9 млн. грн. (11,9%)). Водночас,
зменшилися валові страхові виплати зі страхування фінансових ризиків на 467,2
млн. грн. (-33,3%), страхування майна (зменшення валових страхових виплат на
284,4 млн. грн.(-65,5%), страхування життя (зменшення валових страхових
виплат на 73,3 млн. грн. (-14,9%).
Рівень валових виплат у порівнянні з аналогічним періодом 2015 року
зменшився на 2,1 в.п. та становив 25,1%. Рівень чистих страхових виплат
станом на 31.12.2016 становив 32,3%, що менше на 1,7 в.п. у порівнянні з
аналогічним періодом минулого року. Високий рівень валових та чистих
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страхових виплат спостерігається з медичного страхування - 56,9% та 58,8%, за
видами добровільного особистого страхування - 40,8% та 43,2% відповідно.
Операції вихідного перестрахування за 2016 рік зросли на 27,8% з 9 911,3
млн. грн. до 12 668,7 млн. грн. за рахунок збільшення на 1 325,3 млн. грн.
обсягів перестрахування в середині крани та збільшення на 1 432,1 млн. грн.
операцій з перестрахування із страховиками-нерезидентами.
Страхові резерви станом на 31.12.2016 зросли на 13,9% у порівнянні з
аналогічною датою 2015 року, при цьому технічні резерви - на 14,1%, а резерви
зі страхування життя - на 13,6%.
У порівнянні з аналогічною датою 2015 року зменшились такі показники,
як загальні активи страховиків (-7,7%); активи, визначені ст. 31 Закону України
«Про страхування» для представлення коштів страхових резервів (-3,7%) та
обсяг сплачених статутних капіталів (-12,5%).
Основні показники діяльності страхового ринку та його динаміка
представлені в таблиці 1.
Валові страхові премії, отримані страховиками при страхуванні та
перестрахуванні ризиків від страхувальників та перестрахувальників за 2016
рік, становили 35 170,3 млн. грн., з яких:
13 220,0 млн. грн. (37,6%), що надійшли від фізичних осіб;
21 950,3 млн. грн. (62,4%), що надійшли від юридичних осіб.
За 2015 рік загальна (валова) сума страхових премій, отриманих
страховиками, становила29 736,0 млн. грн., з яких:
10 239,5 млн. грн. (34,4%), що надійшли від фізичних осіб;
19 496,5 млн. грн. (65,6%), що надійшли від юридичних осіб.
За 12 місяців 2016 року сума отриманих страховиками валових премій з
видів страхування, інших, ніж страхування життя становила 32 414,2 млн. грн.
(або 92,2% від загальної суми страхових премій), а зі страхування життя -2 756Д
млн. грн. (або 7,8% від загальної суми страхових премій).

84

Таблиця 1
Основні показники діяльності страхового ринку та його динаміка

Чисті страхові премії за 2016 рік становили 26 463,9 млн. грн., що
становить 75,2% від валових страхових премій. Чисті страхові премії за 2015
рік становили 22 354,9 млн. грн., або 75,2% від валових страхових премій.
Обсяги валових страхових премій за 2016 рік збільшились порівняно з
2015 роком на 18,3%, з 2014 роком зросли на 31,4%. Найбільший ріст валових
страхових премій відбувся у IV кварталі 2016 року на 21,2% порівняно з 111
кварталом 2016 року.
Чисті страхові премії збільшилися на 18,4% порівняно з 2015 роком, та на
42,3% порівняно з 2014 роком.
Структура валових та чистих

страхових премій за 2015-2016 рр.

представлена в таблиці 2.
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Таблиця 2
Структура валових та чистих страхових премій за 2015-2016 рр.

Приріст чистих страхових премій за 2016 рік (+18,4%) відбувся по
більшості видів страхування зокрема за рахунок суттєвого збільшення
надходжень платежів з автострахування (+18,2%), страхування життя (+26,0%),
страхування від вогневих ризиків та ризиків стихійних явищ (+37,9%),
страхування майна (+20,3%), медичного страхування (+22,5%), страхування
кредитів (+152,6%), страхування від нещасних випадків (+64,3%).
Що стосується показника концентрації страхового ринку у 2016 році то він
дуже суттєво не змінився . Виключенням є те, що перші ТОР 3 страхових компаній
зайняли 18,9% ринку, а у 2015 році – 14,7%, а перші ТОР 10 відповідно займали
44,6% у 2016 році, а у 2015 році цей відсоток склав – 36,3%, а також перші ТОР 20
компаній у 2016 році склали 62,7%, а у 2015 році – 60,3%.
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Концентрація страхового ринку за надходженнями валових страхових
премій станом наЗ112.2016 представлена в таблиці 3.
Таблиця 3
Концентрація страхового ринку за 2015 рік

Таблиця 4
Концентрація страхового ринку за 2016 рік

Враховуючи зазначене можна констатувати, що незважаючи на значну
кількість компаній, фактично на страховому ринку основну частку валових
страхових премій -99,9% - акумулюють 200 СК "non-1іfe" (73,8% всіх СК "non1іfe") та 99,5% -20 СК Life" (51,3% всіх СК life").
Таким чином аналізуючи рівень концентрації страхового ринку по
кількості наданих послуг слід відмітити, що фактично 200 страхових
компаній практично забезпечують 100% надходження страхових компаній, а
перші 50 компаній охоплюють 85,3% надходжень. Таким чином можна
констатувати, що 200 компаній монополізували весь страховий ринок. Але
стає запитання, чи це правильно відповідно до рівня монополізації на
страховому ринку в Україні Скоріше всього ні, оскільки рівень охоплення
страхування страхових ризиків в Україні не перевищує 10% всіх страхових
ризиків
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Логічно в цьому процесі звернутися до показника ринкової конкуренції
(індекс Герфіндаля-Гіршмана). Цей показник дещо складніший в обрахуванні,
хоча є більш важливим при визначені монополізації ринку. Індекс ринкової
конкуренції за цим показником розраховується як сума квадратів часток усіх
компаній, які діють на ринку. Максимальна величина цих показників у
відсотках складає 10 000, або 1002 (сто у квадраті) і це означає, що чим менша
величина цього показника, тим більша конкуренція на ринку і навпаки. Таким
чином, робимо висновок, що якщо цей фактичний показник складає величину
більше 1 000 одн., то конкуренція вважається помірною, і навпаки, якщо цей
показник менше 1 000 одн., то конкуренція вважається високою. Порівняння
цих двох показників свідчить про наявність конкуренції на страховому ринку.
По ринку страхування життя, Індекс Герфіндаля-Гіршмана (ННІ) в 2016 р. склав
1 079,59 (у 2015 році - 982,98), по ринку ризикових видів страхування становив
280,74 (у 2015 році - 232,72). В цілому по страховому ринку Індекс ГерфіндаляГіршмана в 2016 р. склав 245,09 (у 2015 році - 205,07) (табл. № 3 та № 4). Дані
свідчать, що на ринку видів страхування інших, ніж страхування життя,
спостерігається значний рівень конкуренції (ННІ в 4 рази менше 1000), в той
час як на ринку страхування життя наявна помірна монополізація. При цьому
слід зазначити, що з таким підходом щодо визначення конкурентності на
страховому ринку за цим показником, погодилась комісія Нацкомфінпослуг, яка
у 2003 році і почала досліджувати ступінь конкуренції за допомогою цього
показника та публікувати ці дані в інформації про стан та розвиток страхового
ринку, починаючи з 2003 року. І така формула має право на життя.
В той же час, слід звернути увагу на особливості страхування, які
полягають в невисоких показниках рівня страхування в Україні і таким чином,
коли виникає необхідність страхування великих ризиків, то вони фактично не
страхуються або ж зразу перестраховуються в силу недостатнього фінансового
забезпечення страхових компаній. Крім цього, на страховому ринку України
існують «схемні» або ще їх називають «одноразові компанії», які існують для
одноразового страхування, їх в Україні більше 100 компаній і вони
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використовуються для «відповідних» цілей, тому і вираховування такими
способами рівня конкуренції на страховому ринку, не дає повної картини про
рівень конкуренції на цьому ринку.
В економічній теорії і практиці існує поняття цінової конкуренції за
допомогою якої можна розраховувати рівень конкуренції. Суть цього показника
полягає в розрахунку цінової та нецінової конкуренції, хоча в умовах
українського страхового ринку існують дещо обмежені можливості її
розрахунку і це пов’язано з можливостями проведення актуарних розрахунків
відповідними особами, а саме, актуаріями, та визначення ними страхових
тарифів. Як правило, страхові тарифи розраховуються з урахуванням ризиків і
можливостями страхових компаній, їх реалізації, а наявність договірного
(схемного) страхування ризиків, які ніколи не настають і по них не проводяться
страхові

виплати,

нівелює

можливості

ефективного

розрахунку

цього

показника.
В той же час, цінова конкуренція, на мій погляд, є більш ефективна
конкуренція, яка свідчить про можливості страхових організацій надавати
страхові послуги і на цій основі забезпечити реалізацію основного закону ринку
– попиту і пропозицій. І чим буде вища цінова конкуренція тим більші страхові
послуги будуть доступнішими для страхувальників.
На жаль, цінова конкуренція не є досить актуальною для українського
страхового ринку. Досить відмітити, що в Україні на сьогоднішній день відсутня
система підготовки актуаріїв. Є окремі особи, які пройшли відповідну курсову
підготовку, отримали відповідні посвідчення та називають себе «актуаріями», а
є особи, які фахово підготовлені в Лондонському інституті актуаріїв та мають
відповідні дипломи актуаріїв, але їх дуже мало. В той же час, потреба
страхового ринку у фаховій підготовці актуаріїв є досить велика, в зв’язку з чим
більшість страхових компаній пристосовуються до існуючих тарифів у компаній
з більшим досвідом і виставляють аналогічні тарифи. При цьому слід зазначити,
що страхові тарифи по більшості видів страхування не є соціальноорієнтованими, в результаті чого ми маємо невисокі відсотки охвату населення
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страхуванням. Крім цього, законодавчо не визначено відсоток накладних витрат,
в зв’язку з чим, страхові компанії встановлюють його за узгодженням з
засновниками, в результаті чого цей відсоток складає в окремих випадках
більше 30% в загальній собівартості витрат по страхуванню, в результаті чого
заробітна плата президента компанії чи голови правління страхової компанії
досягає більше 300 тис. грн в місяць і це при такому (незначному) розвитку
страхового ринку в Україні. Другим аспектом практичної відсутності цінової
конкуренції на страховому ринку є той факт, що по обов’язкових видах
страхування страхові тарифи затверджуються Кабінетом Міністрів України, що
правда, як правило, в положенні здійснюється запис «максимальні» тарифи,
тобто страхова компанія має право на деяке обґрунтоване право на коригування
тарифів в сторону зменшення. Що стосується питання нецінової конкуренції, то
воно відповідає лише специфіці розвитку страхового ринку де більшість
страхових компаній є «кептивними», оскільки вони виконують замовлення на
страхування тих ризиків і тих виробництв, які є власністю їх засновників, або ж
виконують замовлення власників, щодо проведення так званого «схемного
страхування» та перестрахування. В економічній теорії існує ще ряд показників
за якими оцінюють ступінь конкуренції на страховому ринку, а саме:
– частка продажів на ринку;
– частка вартості активів компаній у загальній

вартості активів всіх

страховиків;
– частка зайнятих робітників у компанії у загальній вартості працівників
у всіх компаніях.
На мій погляд, враховуючи специфіку страхування в Україні доцільно
розглядати конкуренцію на страховому ринку та розраховувати індекси по
перших двох показниках, а саме: частка продажів на ринку, та частка вартості
активів компаній у загальній вартості активів всіх страховиків. Аналіз їх
показує, що перших ТОР 5, ТОР 10 страхових компаній, що займають
відповідні місця у рейтингу страхових компаній по надходженню страхових
премій, але цей показник як ми впевнились по суті не дає відповіді про рівень
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конкуренції на страховому ринку України. В зв’язку з цим слід розглядати
рівень конкуренції за показником кількості укладених договорів. Аналіз показує
про їх кількісне зниження у 2016 році на 43,8% і в той же час збільшення
страхових премій. В цих умовах цей показник міг свідчити про реальну
конкуренцію на страховому ринку. Проте Нацкомфінпослуг України, а також
Ліга страхових організацій України ,не дають інформації про кількість
укладених договорів страхування в розрізі страхових компаній, не вказують їх
рейтинги і це не дає реальної картини про рівень конкуренції, але він є досить
цікавим з точки зору продажів, тобто заключення страхових договорів, при тому
що в 2016 році кількість заключенних страхових договорів по всіх видах
страхування суттєво зменшилась. Другий вищевказаний, на мій погляд,
показник показує реальні фінансові можливості по здійсненню реального
страхування цією чи іншою страховою компанією і може бути стимулятором
збільшення фінансових ресурсів страхової компанії. Динаміка активів та обсягів
страхових резервів страховиків свідчить (рис. 1), що їх обсяг у 2016 році
порівняно з 2014 роком зменшився на 14 млрд. грн, з них активи визначені у
відповідності до Закону України «Про страхування» ст. 31 зменшились на
4 млрд. грн, а величина страхових резервів збільшилась на 5 млрд. грн.
Зазначені величини говорять самі за себе і можуть бути реальним індикатором
рівня конкуренції на страховому ринку. На жаль, в Україні в силу різних
причин, питанням конкуренції на страховому ринку недостатньо приділяється
уваги

контролю

рівня

конкуренції

зі
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Нацкомфінпослуг
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Антимонопольного комітету України. Недостатньо б’ють тривогу з цього
питання і самі страхові компанії На сьогоднішній день страхові компанії більше
піднімають питання шахрайства на страховому ринку і з цього приводу страхові
компанії пропонують ввести посаду страхового омбудсмана. У Верховній Раді
України розглядається новий проект закону «Про страхування», який часткового
врегульовує

питання

формування,

діяльність

страхових

компаній,

бухгалтерській звітності, фінансові показники діяльності, порядок заключення
договорів страхування, відповідність сторін за виконанням обов’язків, однак
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цей проект закону не вирішує

багатьох питань функціонування страхового

ринку.

Рис. 1. Динаміка активів та обсяг страхових резервів страховиків
за 2014–2016 рр. (млн. грн.)
Для цієї мети необхідно внести відповідні зміни в законодавство України,
і, в першу чергу, щодо організації діяльності страхових компаній у
відповідності до вимог законодавства ЄС з урахуванням деяких українських
особливостей, що забезпечить захист прав страхувальників та відновлення
довіри до страхування. В Україні проводяться заходи щодо зміни законодавства
з питань страхування, зокрема,зміна Закону України «Про страхування».
Підготовлені зміни до цього Закону два роки редагуються в Верховній Раді
України, але вони не вирішують багатьох питань діяльності страхових
компаній, а саме: недостатньо прописана відповідальність страховиків та їх
працівників за неналежне виконання своїх обов’язків при виплаті страхових
відшкодувань. Недостатньо визначена їх відповідальність при заключенні
договору страхування та внесенні змін до умов страхування. Порядок
заключення та механізми реалізації договорів страхування мають бути чітко
прописані в Законі «Про страхування», а можливо потрібно підготувати
окремий Закон «Договори страхування», де виписується детально вся
процедура договорів страхування, механізми їх дії та відповідальність
страхових компаній і вона має бути чітко прописана, з урахуванням
особливостей здійснення окремих видів страхування в т.ч. можливості
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заключення електронних договорів. При цьому, також чітко має бути прописана
процедура заключення договорів страхування та перестрахування і вона має
чітко бути зорієнтована на механізми їх здійснення, які діють в країнах ЄС.
Передбачувана капіталізація страхових компаній не відповідає вимогам, а також
фактичним наповненням, яка є в країнах ЄС. Запропонована система
формування (створення) страхових компаній у формі акціонерних товариств, не
сприяє їх додаткової відповідальності за ризики, які з’являються в страхуванні,
особливо на етапі їх виконання. Страхові резерви і надалі пропонується
розміщувати на банківські депозити та цінні папери, які фактично є
неконкурентними на фінансовому ринку. Перестрахування і надалі залишається
ланкою фактично неконтрольованою, в результаті чого, і надалі буде
функціонувати механізм корупційного вивозу капіталу за межі України.
Практично відсутні механізми контролю за страховими компаніями в страховій
групі. При цьому, слід також відмітити недостатню відкритість реєстрації,
наприклад, актуаріїв їх відповідальність за обрахунок необґрунтованих
актуарних розрахунків. Недостатньо прописані механізми оприлюднення
звітності страховиків, а також виконання своїх обов’язків Уповноваженим
органом. Ця інформація має бути максимально відкрита, а уповноважений
орган постійно повинен робити аналіз діяльності страховиків, перестраховиків,
страхових посередників, щоквартально оприлюднювати цю інформацію для
громадян, а також органів державного управління. Має бути досить доступною
інформація про фінансовий стан страхових компаній, їх платоспроможність.
Більш детальніше має бути прописана процедура контролю за конкуренцією
страховиків. Запропоновані зміни лише, на перший погляд, не стосуються
конкуренції на страховому ринку України, а фактично зазначені зміни
охоплюють практично всю сферу страхової діяльності, а значить забезпечать
реальну конкуренцію страховиків на страховому ринку України.
Конкуренція на страховому ринку України, не дивлячись на велику
кількість страхових компаній, і в той же час, обмеженість доступу населення до
страхових послуг (в силу фінансових проблем) є специфічною, а страховий
93

ринок фактично не характеризується високим ступенем вільної конкуренції.
Скоріше навпаки, він залишається достатньо монополізованим і обмеженим з
огляду вільного входу (без підтримки) на ринок страхування та забезпечувати
вільно свою діяльність. Ринок страхування є досить закритим для вільного
розвитку страхування і досить керований особами, що пов’язані з фінансовопромисловими групами, а також особами, які наближені до органів влади і,
таким чином, вони позбавлять конкурентів доступу до страхування окремих
ризиків, а створюють собі додаткові можливості отримувати великі фінансові
ресурси фактично без конкуренції. Крім цього, на ринку процвітає «схемне»
страхування та перестрахування, лобіювання інтересів окремих страхових
компаній

фінансово-промисловими

групами.

Обов’язкове

страхування

використовується як засіб їх збагачення та вивезення капіталів в офшорні зони.
Вирішення цих питань дозволить забезпечення вільної конкуренції та суттєво
підняти рівень конкуренції та якісного страхування.
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У статті розкрито роль фінансового вирівнювання у міжбюджетних відносинах,
його необхідність для подолання економічних, соціальних, суспільних диспропорцій у
розвитку регіонів.
Наведена взаємозалежність між використанням певних інструментів фінансового
територіального вирівнювання на систему міжбюджетних відносин та подано оцінку
ефективності даних інструментів для розвитку окремих регіонів.
Ключові
слова:
фінансове
вирівнювання,
міжбюджетні
трансферти,
децентралізація, вирівнювання доходів місцевих бюджетів.

Вступ. Динамічний розвиток країни, сталий соціально-економічний
розвиток неможливий без розвитку усіх регіонів. Проте, особливості кожного
регіону і непослідовна політика органів виконавчої та законодавчої влади,
органів місцевого самоврядування призвели до гострих диспропорцій у
розвитку окремих територій. Це в свою чергу призводить до дисбалансів у рівні
життя населення та нерівності у можливостях доступу до його якісного рівня.
В сукупності наслідком

стає загострення

соціальної

напруги

в

суспільстві, що може загрожувати територіальній цілісності країни. Тому,
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сьогодні, дуже важливо виявляти та розвивати потенціал кожного регіону,
надавати їм стимули для економічного розвитку.
Одним з інструментів для досягнення цієї мети та подолання утворених
дисбалансів є фінансове територіальне вирівнювання, яке є складовою системи
міжбюджетних відносин.
Аналіз останніх досліджень. Обмеженість ресурсів та нерівномірне
забезпечення ними в межах окремих територій зумовлює необхідність пошуку
нових наукових підходів до дослідження даної проблеми та пошуку подолання
такої «нерівності». Дослідженню даного питання присвячено багато праць
науковців-економістів, з яких можна виокремити Кульчицький М, Крупка М,
Луніну І., Чугунову І., Пасічнику Ю., Гончаренка О.
Реформування

системи

міжбюджетних

відносин,

пріоритетна

спрямованість на децентралізацію цих відносин з передачею ширших
повноважень місцевому самоврядуванню активізовує пошук нових шляхів для
досягнення територіального вирівнювання, забезпечення фінансового розвитку
територій на рівних засадах, враховуючи специфіку окремого регіону,
чисельності населення, підприємницького пріоритету. Тому, проведення
подальшого аналізу реалізації основних засад територіального вирівнювання,
пристосування їх до сучасних умов є перспективним завданням і повинно
знайти відображення в подальших економічних працях.
Актуальність

дослідження.

Реформування

бюджетних

відносин

змістило важіль управління територіями з «ручного» (надання преференцій
окремим

регіонам

опираючись

на

суб’єктивізм

чиновників)

до

автоматизованого (чітко регламентованого). Це дає змогу припинення
лобіювання інтересів окремих громад, враховуючи інтереси усіх на паритетних
засадах. Ефективний механізм територіального фінансового вирівнювання
місцевих бюджетів сприятиме підвищенню рівня життя населення в регіонах та
інтенсифікації розвитку господарства.
Основна частина. В силу історичних подій, кожен регіон набув своїх
певних особливостей, тому прагнення застосування до кожного з них єдиної
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політики як в сфері економічних перетворень, так і в суспільно-політичному
плані загрожує виникненням регіональних криз.
Обравши у 2014 році шлях «децентралізації», країна задекларувала
політичну,

економічну

волю

йти

шляхом

реформ

для

фінансового

територіального вирівнювання.
В економічній літературі, поняття «вирівнювання» трактується порізному, наприклад Кириленко О., розглядає його з позиції зіставлення витрат
органів місцевого самоврядування з гарантованим державою мінімальним
рівнем соціальних послуг на одну особу, а також уникнення значних
диспропорцій у здійсненні видатків за окремими територіями. Трактуючи
поняття «вирівнювання» розуміємо під ним найповніше задоволення інтересів
різних рівнів влади.
На думку А. Загороднього фінансове територіальне вирівнювання
виражається у перерозподілі фінансових ресурсів, а саме надання ресурсів тим
територіям, які не мають достатніх власних доходів. На нашу думку, таке
трактування є дуже обмеженим і вимагає або доповнення або ж зміни, оскільки
не враховує необхідність стимулювання розвитку територій і мотиваційного
механізму створення доходу в регіонах. Тобто, дане визначення передбачає
передачу доходів «багатих» - «бідним». А це суто споживацький підхід
натомість якому має прийти підхід інтенсивного розвитку та пріоритет
самозабезпечення.
Звичайно

без

зміни

політики

розвитку

територій,

об’єднання

територіальних громад процес фінансового вирівнювання не буде ефективним.
Тому, в першу чергу необхідно створити передумови для соціальноекономічного, інноваційного та суспільного розвитку. Держава в даному
випадку має стати «арбітром» у процесі перерозподілу коштів на користь
потребуючих регіонів, сприяти уникненню зловживань в необґрунтованому
розподілі ресурсів.
Законодавча та виконавча гілки влади повинні всіляко сприяти
інтенсивності розподілу регіонів, проте ще рано вести мову про самостійність
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та самофінансування органів місцевого самоврядування, адже цей процес
тільки розпочато. Це стане можливим тільки в тому випадку, коли
територіальні громади отримають власні джерела доходів

співставлені з

спектром повноважень, якими вони наділені. Переважання повноважень
органами

місцевого

самоврядування,

можливість

забезпеченості населення в регіонах дасть змогу

регулювання

рівня

забезпечити реалізацію

принципу автономності територій, що в сукупності призведе до стійкого
економічного розвитку країни в цілому.
Напружена ситуація, що пов’язана з дисбалансами в розвитку територій
зумовила необхідність прийняття стратегічного документу, який би визначив
чіткі пріоритети розвитку регіонів. Таким документом стала державна стратегія
регіонального розвитку на період до 2020 року. Прийняття такої стратегії
викликана

багатьма

чинниками,

зокрема,

необхідністю

приведення

стратегічного документу до європейських стандартів, враховуючи світові
тенденції регіонального розвитку: зростаюча урбанізація, відтік населення з сіл,
трудова міграція населення, що «осушує» інтелектуальний капітал країни,
обмеженість ресурсів у глобальному значенні.
Тобто, ситуація у міжбюджетних відносинах, їх регулювання фактично
зводиться

до

вирішення

фундаментальної

економічної

проблеми

–

використання обмежених ресурсів (земля, праця, капітал та інтелектуальна
власність) для забезпечення постійно зростаючих потреб населення, які тільки
за роки інтенсифікації новітніх технологій значно зросли і змінилися.
Державна стратегія регіонального розвитку на період до 2020 року являє
собою документ, в якому визначаються цілі та правила процедур для
центральних, місцевих органів виконавчої влади і органів місцевого
самоврядування для досягнення стратегічних цілей регіонального розвитку. В
даному документі визначає цілі державної регіональної політики, яка
спрямована на територіальний розвиток [3]. Стратегія регіонального розвитку
характеризується такими особливостями (рис. 1).
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Рис.1. Особливості стратегії регіонального розвитку
Перша

особливість

відображає

процес

вкорінення

концентрації

економічної активності в національному та регіональному рівнях. Це
проявляється в зосередженні та сходженні економічних, соціокультурних
інтересів у м.Києві, де виробляється п’ята частина валового внутрішнього
продукту країни. Відтак, усі основні ресурси зосереджені тут. Як наслідок, в
столиці акумулюється більше половини прямих іноземних інвестицій, а
міграція населення сюди невпинно зростає, залишаючи власні регіони на
«економічне вмирання». Тому, зараз необхідне чітке зміщення вектора
розвитку в сторону регіональної концентрації економічної активності, щоб
кожен громадянин став ефективним «інструментом» у розвитку власних
територій, наповнюючи своєю діяльністю місцеві бюджети, своєю активізацією
забезпечувати потреби власного регіону.
Наступною особливістю є подальший дисбаланс у розвитку територій, що
вимагає фінансового територіального вирівнювання. Звичайно, така ситуація не
склалася одномоментно, і так само тривалого часу вимагає вирішення назрілих
проблем. Моноцентралізація розвитку країни, відтік людських ресурсів у міста,
залишить сільські території та невеликі містечка без перспектив розвитку,
враховуючи вже зараз їх обмежений потенціал. Адже рівномірний розподіл
населення та створення фінансового підґрунтя регіонального розвитку створить
передумову вирішення не тільки проблем економічного характеру, а й назрілої
демографічної кризи.
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Важливим результатом від ефективного територіального вирівнювання
стане уникнення подальшої долі держави як «сировинного придатку», адже
вхід інвестора в сукупності буде позитивним лише при реальній дієвій
економіці, а використання українських надр з подальшим виведенням капіталу
за кордон вже в скорому часі може призвести до глибокої економічної кризи.
Фінансове територіальне вирівнювання на сьогодні повинно бути чітко
співставлене з цілями загальноекономічного розвитку країни, з конкретним
баченням того, яку країну ми прагнемо отримати через 10-20 років.
Основними пріоритетами Програми є [3]:
1. Посилення фінансової автономії місцевих органів влади:
‐

підвищення доходів місцевих бюджетів;

‐

підвищення інвестицій та оновлення інфраструктури на місцях;

‐

передача на місцевий рівень податкових повноважень.

2. Посилення конкурентоспроможності територій:
‐

створення інфраструктури розвитку підприємництва;

‐

створення у всіх регіонах України сприятливих умов для залучення

інвестицій, рівних умов для конкуренції міст (регіонів) на ринку інвестицій,
особливо стратегічних прямих іноземних інвестицій, що приносять високу
додану вартість;
‐

створення на окремих територіях спеціальних режимів залучення

інвестицій;
‐

розвиток інноваційної інфраструктури (бізнес-інкубаторів, центрів

трансферту технологій).
Основними формами фінансового територіального вирівнювання є (рис.2.).
Вертикальне фінансове вирівнювання передбачає, що рух бюджетних
трансфертів

здійснюється

між

бюджетами

різних

рівнів

у

порядку

адміністративної підпорядкованості, в той час коли горизонтальне віддображає
рух коштів між бюджетами одного рівня.
Вирівнювання витрат бюджетів грунтується на забезпечення населення
однаковим рівнем суспільних послуг, натомість вирівнювання доходів бюджету
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є формою стимулювання зростання зацікавленості місцевих органів влади у
збільшенні дохідних джерел бюджету [6].

Рис.2. Форми фінансового територіального вирівнювання
Основними інструментами є закріплені та регулюючі податки, умовні та
безумовні трансферти, пайові та непайові субвенції. Серед інструментів, які
покликані усувати вертикальні фіскальні дисбаланси.
Надходження закріплених податків – зростання доходів бюджетів за
рахунок податків, які стягуються по всій території країни за єдиними ставками,
регулюючі податки ж розподіляються довільно за критерієм їх походження.
Безумовні трансферти – є ресурсами, які надаються без встановленого
цільового спрямування, щоб покрити різницю між доходами та видатками
бюджетів. Умовні трансферти – фінансування, яке здійснюється з конкретно
визначеною метою.
Пайові субвенції є власними коштами місцевого бюджету, непайові –
виділяються з іншого бюджету, використовуються у встановлених обсягах.
Використання кожного з інструментів залежить від специфіки регіону та
рівнем його розвитку в цілому.
Отже, розвиток регіонів за час незалежності країни характеризується
диспропорційністю міжбюджетних відносин та поступовим зосередженням
економічного зростання (моноцентризм економіки), а також виробничого,
інвестиційного, фінансового, трудового потенціалу у незначній кількості
регіонів. Без фінансового територіального вирівнювання буде значним розрив у
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розвитку територій у всіх сферах. Для запобігання цьому необхідна подальша
оцінка застосування інструментів фінансового вирівнювання, імплементація
зарубіжного досвіду щодо процесу децентралізації міжбюджетних відносин.
Висновки. Фінансове територіальне вирівнювання дозволяє виділити
потреби окремих регіонів в бюджетних ресурсах, максимально задовільнити
потреби окремих територіальних громад. Звичайно, бюджетна система України
не є досконалою, особливо в частині стимулювання інноваційних процесів, а
територіальне вирівнювання на даний час слабо впливає на зміцнення
фінансової бази територіальних громад. Внаслідок цього фінансування регіонів
відбувається не в повному обсязі. Проте, з прийняттям деяких законодавчих
актів, все ж здійснено реальні кроки щодо наповнення місцевих бюджетів, а
саме через розширення їх дохідної бази.
Вагомою

перешкодою

для

вирішення

проблеми

регіональних

диспропорцій у розвитку був і є, на нашу думку, декларативний характер
прийнятих рішень і дуже низька ефективність їх реалізації. Тому, необхідна
подальше розроблення та вдосконалення механізмів ефективного фінансового
вирівнювання для досягнення збалансованості у розвитку регіонів, скороченню
економічних та соціальних розривів між ними.
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MAIN PROVISION PROBLEMS OF SOCIAL AND ECONOMIC SAFETY OF
INDUSTRIAL ENTERPRISES IN UKRAINE
The article deals with the essence of the concept of «social and economic security» and its
role for industrial enterprises in Ukraine. The main external and internal threats, which most of all
affect the social and economic security of industrial enterprises of Ukraine, are characterized.
Based on the analysis, a number of recommendations were proposed to improve social and
economic security.
Keywords: social and economic security, industrial potential, industrial enterprises.

Formulation of the problem. The development of socio-economic relations is
characterized by high volatility of the external environment, increasing in the factors
affecting the functioning of the economic system, increasing the burden of doing
business, raising the level of native and international competition, and also increasing
the importance of social relations in the activities of homegrown enterprises
(including industrial ones). An important place in this is the interrelated processes of
globalization, economic and social policy, the integration of economic activity into
globalization processes. Together, these processes have a significant impact on the
state of social and economic security of the enterprise.
As of today, ensuring socio-economic security is becoming particularly
relevant in the case of medium-sized and large industrial enterprises, since basically
103

enterprises of this type are budget-forming. In this case, the main element for
scientific research is the establishment of prerequisites for ensuring social and
economic security for this type of industrial enterprises.
Analysis of recent research and publications. A number of scientists were
engaged in studying problems related to ensuring social and economic security:Y.A.
Zhalilo, V.M. Heyets, T.S. Kyzym, V.I.Krylenko, V.H. Tkachenko, O.S. Sylkin and
many others.
The aim of the article is to analyze the main problems and threats to ensure
social and economic security of industrial enterprises in Ukraine.
Statement of the main research material. Ensuring the social and economic
security of industrial enterprises is impossible without taking into account their
industrial potential. Scientists distinguish two areas of research of industrial potential
of Ukraine as a component of domestic economy [1]:
 «liquidation»;
 «the backbone».
Scientists the first direction is called «liquidation», in which, domestic industry
is simply not competitive, because it is very energy-intensive. The corresponding
competitiveness of this type of industry can be achieved only through a complete
structural adjustment, with an emphasis on high-tech areas. Supporters of this
direction say either about the permanent closure of enterprises, have approached the
verge of bankruptcy, or, on a massive and organized withdrawal of enterprises from
operation. As we see, in both cases the concept is guided by «not supporting
unprofitable enterprises, and the profitable ones can act on their own».
Another popular direction of research of the existing industrial structure is the
«backbone» of the country's economy, oriented towards «state management in
emergency situations». If modern industrial enterprises hope and rely only on state
support for their activities, then there will certainly be a greater dependence of the
enterprise on the political situation and what high-ranking officials of state authorities
think of industrial enterprises [2].
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The company's social economic security is a state in which all corporate
resources are used better and more efficiently in order to prevent threats and ensure
the stable functioning of the enterprise now and in the future [3].
When considering the issues of ensuring the social and economic security of
large industrial enterprises, it is first of all necessary to focus on the relationship
between social and economic systems at different levels. That is, the socio-economic
security of industrial enterprises affects the overall level of security of this industry in
the region of the functioning of the enterprise, and subsequently the state.
Taking into account the specifics of the industry structure of the homegrown
economy and the importance of industrial enterprises, it is worth noting the issue of
creating a path for the gradual development of existing industrial enterprises using
the coordinating role of common industrial structures.
Industrial enterprises of Ukraine play an important role in the replenishment of
the main budgets. There is also a close interconnection between the enterprise in this
sector and the construction, and both the supplier and the buyer act simultaneously in
this connection. Simultaneously with this phenomenon, modern industrial enterprises
appear at the forefront of negative ratings, namely unprofitable enterprises, and
accordingly demand more active actions in the sphere of ensuring economic and
social security. In turn, the bulk of loss-making industrial enterprises currently falls
on the Eastern regions of Ukraine. In the main, the extracting and processing industry
is unprofitable [2].
The introduction of combating the existing socio-economic problems in the
enterprise, which appeared due to the lack of actions to prevent possible threats,
negatively affects the development of industrial enterprises. Basically, resources and
funds in this case are used to correct the negative situation of the enterprise, as a
result, capital investments are reduced or ceased altogether. It is worth noting that the
elimination of the consequences, which caused one negative factor, can create new
ones.
Therefore, industrial enterprises face the task of developing a system of
internal self-analysis and forecasting their state from the standpoint of performing
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their own functions, as well as taking a number of measures to ensure the effective
implementation of these functions, that is, the introduction of social and economic
security from various threats of internal and external Origin, directly affect the
development of the enterprise. It is necessary to develop an appropriate system for
monitoring the basic indicators of the level of security, to justify and establish their
«corridor» thresholds, while using all available capabilities to counter threats.
In our opinion, it is worth highlight the following external and internal threats
that have the greatest impact on the social and economic security of industrial
enterprises:
1. High level of energy consumption;
2. Problematic in the manufacture of new, innovative - complex products;
3. Inflation and unstable monetary policy;
4. Low purchasing power of the population;
5. Low competitiveness in the international market;
6. Low level of control.
It is worth noting that the problems of the socio-economic nature of enterprises
are constantly, despite the presence of a crisis or not. At the same time, in the
conditions of stable functioning of the solution of problems, there is a peculiar
difference. In the modern world, most domestic enterprises, working in an unstable
economic environment, are unprofitable, they are experiencing deep downturns in
production and the current crisis situation. The causes of the negative state of
enterprises are many, but the main ones are not only in global crisis phenomena,
which are usually temporary, but directly in the structure of the management process,
affect the whole system of functioning of an industrial enterprise.
In the conditions of modern management, as a result of inefficient management
decisions, from the point of view of the modern sector of the economy, enterprises do
not have the opportunity to modernize the production system and administrative
management through internal capacity.
Taking into account the rapid integration of Ukraine into international
economic systems and communications, a wide number of new ones appear before
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homegrown industrial enterprises, which have not received much attention before,
threats. Never an industrial enterprise will feel safe if there is a constant decline in
demand for not being able to compete with foreign enterprises. In order to solve the
problem of the competitiveness of domestic industrial enterprises on the international
market, it is necessary to produce complex and high-quality products, not only
innovative, but also such, had not previously been produced.
Today, the production capacity of the country is under threat for the Ukrainian
economy: transportation, metallurgy, chemistry, extraction of minerals and the like.
Complete rearmament of these industries is the most costly and complex.
Conclusions and recommendations. To ensure social and economic security
for industrial enterprises (especially medium and large) it is necessary to create an
effective socially-oriented environment for development and to strive for
globalization. These prerequisites will open new ways in the functioning of industrial
enterprises but also create new threats. But there is no need to fear new threats,
entrepreneurship is always a risk, therefore it is necessary to prepare the enterprise
management for the emergence of new or strengthening existing threats and
constantly develop. It is clear preparation and effective management that will ensure
social and economic security with a large number of threats.
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Розглянуто значення інформації як важливого фактора впливу на фінансову стійкість
страхової компанії та необхідність запровадження державного рейтингу діяльності
страховиків України.
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фінансової стійкості

Для сучасного етапу розвитку України, враховуючи як наявність
економічних кризових явищ, так і політичну нестабільність, характерним є
зниження обсягів продажу страхових продуктів, що відображається на
фінансових результатах вітчизняних страховиків та актуалізує питання
менеджменту їх фінансової стійкості. Адже саме цей показник має практичний
інтерес для потенційних споживачів страхових послуг, оскільки є індикатором
того, чи зможе страхова компанія в майбутньому виконати свої зобов’язання, а
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оцінка її рівня є одним з найбільш важливих завдань при визначенні якості
роботи страховика.
Опрацювання спеціальних наукових літературних джерел свідчить, що
поняття «стійкість» базується на сталості певних характеристик, параметрів,
постійності стану об’єкта. У широкому розумінні цей термін свідчить про
спроможність об’єкта або системи виконувати свої функції, незважаючи на
вплив зовнішніх та внутрішніх факторів. Фінансова стійкість страховика
досягається кількома способами і вимірюється різними показниками. Зокрема,
науковці традиційно виділяють шість факторів забезпечення фінансової
стійкості страховика, а саме: правильно розраховані страхові тарифи; розмір
власного капіталу; наявність страхових резервів в розмірах, відповідних до
величини

страхових

зобов’язань;

ефективна

інвестиційна

політика;

збалансований страховий портфель; надійна система перестрахування [1-3].
Фінансову стійкість страховика варто розглядати як комплексне поняття,
що залежать від низки факторів, котрі міжнародна практика страхового бізнесу
поділяє на керовані (страхові продукти, система їх продажу, система тарифів,
ресурси страховика), частково керовані (ринковий попит, конкуренція,
інфраструктура страхової компанії) та некеровані (державний устрій, політична
систему, кон'юнктура міжнародного страхового ринку). Крім того, фактори
впливу на фінансову стійкість страхової компанії поділяють на внутрішні
(страховий портфель, тарифна політика, система перестрахування) та зовнішні
(державне регулювання, рівень інфляції, стан ринку цінних паперів, система
оподаткування).
На теперішній час важливим фактором впливу на фінансову стійкість
страховика є наявність розгалуженої системи інформації про діяльність
страхових компаній, одним з елементів якої є рейтингова оцінка.
Рейтинг (англ. rating) – числовий або порядковий показник успішності
або популярності, що відображає важливість або вплив певного об'єкта чи
явища. Відносний показник надійності ділового партнера, банку, страхової
компанії тощо [4].
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З практичної точки зору потенційним страхувальникам надзвичайно
важливо

знати,

чи

зможе

страхова

компанія

відповідати

за

своїми

зобов’язаннями, а отже наскільки фінансово стійкою вона є. При цьому
найбільш доцільною для страхувальників є оцінка надійності страховика, що
дозволяє

визначити

його

місце

на

страховому

ринку.

Потенційні

страхувальники мають потребу в об’єктивній та незалежній оцінці фінансової
стійкості страховиків, а отже – у рейтинговій оцінці їх діяльності [5].
На основі представленої в рейтингу інформації страхові компанії можуть
мати уявлення про їх реальне положення на страховому ринку, що зумовлює
необхідність розробки відповідних заходів в разі потреби підвищити їх
фінансову стійкість. Отже, рейтинг фінансової стійкості страхових компаній
сприяє стабільності їх діяльності та виступає джерелом інформації для
потенційних та наявних страхувальників про становище страховиків на ринку.
В Україні, нажаль, на теперішній час не існує єдиного державного
рейтингу страхових компаній, що дозволив би потенційним страхувальникам
орієнтуватися при виборі найбільш фінансово стійкої страхової компанії. Адже
на вітчизняному страховому ринку діє значна кількість страхових компаній.
Так за даними Національної комісії, що здійснює державне регулювання у
сфері ринків фінансових послуг, станом на кінець 2016 року загальна кількість
страхових компаній в Україні становила 310, з яких 39 – компанії зі
страхування життя та 271 – компанії, що здійснювали види страхування, інші,
ніж страхування життя [6].
Проте, інформація щодо діяльності страховиків на страховому ринку
України є недостатньо прозорою й не зрозумілою для більшості громадян. Як
правило, вона розрахована для практиків страхового бізнесу та науковців.
Державний регулятор – Національна комісія, що здійснює державне
регулювання у сфері ринків фінансових послуг – надає лише загальну
інформацію про стан страхового ринку. А про діяльність окремих страхових
компаній потенційні та наявні страхувальники можуть дізнатися з рейтингів,
опублікованих найбільшим об’єднанням учасників страхового ринку України
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«Ліга страхових організацій України», Асоціацією «Українська федерація
убезпечення» та рейтингів, що опубліковуються кількома комерційними
рейтинговими агенціями в Україні.
Наприклад, журнал «Insurance Top» презентує себе як єдине відкрите
джерело інформації на страховому ринку, що базується на офіційній статистиці
страхових компаній та щоквартально публікує підсумки діяльності страховиків
України. «Фориншурер» презентує себе як «журнал №1 про страхування в
Україні, що входить до числа найбільших інтернет-ЗМІ на страхову тематику та
такий, що зарекомендував себе на фінансовому ринку як видання, яким
користуються кожного дня». Вся інформація подається в цих виданнях
виключно російською мовою з ігноруванням державної мови, хоча на сайті
видання зазначено, що «журнал може бути корисний всім, хто цікавиться
темою фінансів чи страхування, а також сумнівається у виборі страхової
компанії чи банку» [7].
Кожна з агенцій має свою методику розрахунку рейтингових показників
діяльності страховиків, а тому дані їх рейтингів часто істотно відрізняються.
В таблиці 1 представлені дані рейтингу страхових компаній України, що
здійснювали види страхування, відмінні від страхування життя, за 2015 рік за
основними показниками діяльності за версією журналу «Форіншурер».
Дані таблиці 1 свідчать, що ПАТ «СК «Кремінь» у 2015 році знаходилось
на першій позиції в рейтингу за 4-ма показниками діяльності. Але для
пересічного українця, як потенційного страхувальника, не зрозуміло, чи ця
страхова компанія є фінансово стійкою та надійною та чи можна їй довіряти й
укладати з нею угоди страхування. Лише спеціалісти страхового бізнесу
звертають увагу на такий важливий показник, як рівень страхових виплат, при
виборі страхової компанії. При чому спостерігати цей показник діяльності
необхідно в динаміці у зв’язку зі специфікою страхування. Рейтингу фінансової
стійкості страхових компаній видання «Форіншурер» не опубліковує.
Натомість видання «Forbes Україна» опубліковує щорічний рейтинг
страхових компаній та презентує його як «інформаційний проект, спрямований
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на комплексне оцінювання страхових компаній, найбільших за обсягом
страхових зборів в Україні.
Таблиця 1
Рейтингові оцінки основних показників діяльності ТОР-10 страхових
компаній України, що здійснювали види страхування, відмінні від
страхування життя, за 2015 р. за версією журналу «Форіншурер»*
Страхові
резерви

Власний
капітал

Рівень
страхових
виплат

Гарантійний
фонд

ПАТ «СК «Кремінь»
ПрАТ «СК «АХА Страхування»
ПрАТ «СК «Уніка»
ПрАТ «СК «Арсенал
Страхування»
ПрАТ «СК «Аска»
ПрАТ «СК «PZU Україна»
ПрАТ «СК «Інго Україна»
ПрАТ «СК «Провідна»
ПрАТ « СК «Українська
страхова група»
ПрАТ «ТАС СГ»
*Джерело [7]

Активи

Страхова компанія

Валові страхові
премії

Рейтингова позиція

1
2
3

1
4
6

10
2
4

1
4
9

70
20
24

1
7
12

4

19

13

25

49

22

5
6
7
8

5
8
3
7

3
5
1
11

29
30
5
7

44
48
8
12

79
19
11
9

9

11

6

21

23

27

10

9

7

14

40

20

Рейтинг враховує найважливіші фактори фінансової стійкості та ділової
активності страхових компаній, котрі можна розрахувати на основі публічної
інформації» [8].
При цьому застосовується специфічна методика визначення рейтингової
оцінки

кожного

показника.

Привабливість

страхової

компанії

для

страхувальників визначається кількісно як загальна сума балів факторів
привабливості – від 1 до 4, а якісно виражається рейтинговою категорією групи
страхових компаній – рівень А – «надійний»; B – «стабільний»; C –
«задовільний»; D – «поганий».
В таблиці 2 представлено рейтинг надійності страхових компаній України
у 2015 році за версією видання «Forbes Україна». Дані таблиці 2 свідчать про
розбіжність в рейтингових оцінках діяльності вітчизняних страхових компаній
у 2015 році за версією «Форіншурер» та «Forbes Україна».
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Рівень виплат

Приріст премій

Приріст капіталу

Входження
до Міжнародної
фінансової групи

Рівень
перестрахування

Коефіцієнт
фінансової стійкості

Підсумковий бал

Рейтинг

ПрАТ «СК «Княжа»
ПрАТ «СК «Уніка»
ПрАТ «СК
«Українська страхова група»
ПАТ «СК «Універсальна»
ПрАТ «СК «PZU Україна»
ПрАТ «СК «Простострахування»
ПрАТ «СК «АХА
Страхування»
ПрАТ «СК «Провідна»
ПрАТ «СК «Utico»
ПрАТ «СК «Інго Україна»
…
ПрАТ «СГ ТАС»
…
ПрАТ «СК «Арсенал
Страхування»
…
ПрАТ «СК «Аска»

Ліквідність

Страхова компанія

Боргове
навантаження

Таблиця 2
Рейтинг надійності страхових компаній України у 2015 р. за версією сайту
«Forbes Україна»*

2
1

2
1

3
4

4
4

4
3

4
4

3
3

2
2

3,10
3,00

B
B

1

3

4

3

1

4

2

2

2,95

B

2
1

1
1

3
3

4
4

3
3

3
4

4
4

3
1

2,85
2,85

B
B

3

4

4

2

4

2

1

3

2,85

B

2

2

4

2

3

4

1

3

2,80

B

3
4
2

3
4
2

4
2
4

2
3
2

4
3
3

2
1
2

1
3
4

3
4
2

2,70
2,70
2,65

B
B
B

3

2

3

3

3

1

2

3

2,35

С

2

2

2

2

4

1

1

2

1,80

D

1

1

2

2

2

1

1

2

1,45

D

*Джерело [8]

Хоча з рейтингу останнього можна отримати більш вичерпну інформацію
щодо фінансової стійкості кожної страхової компанії. Проте, при розрахунку
кожного рейтингового показника «Forbes Україна» застосовувало свою
специфічну методику.
12 травня 2016 року набуло чинності розпорядження Національної
комісії, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг,
від 23 лютого 2016 року №396 «Про затвердження Положення про обов’язкові
критерії та нормативи достатності, диверсифікованості та якості активів
страховика», що потребує інформаційної підтримки рейтингу фінансової
надійності (стійкості) страховиків з боку держави [6].
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А

отже,

з

метою

розвитку

страхового

сектору

економіки

та

вдосконалення інформації щодо фінансової стійкості страховиків України
виникає нагальна необхідність створення державного рейтингу їх діяльності. А
також забезпечення доступу до цієї інформації найширшого кола потенційних
страхувальників шляхом публікації рейтингів фінансової стійкості страхових
компаній в найбільш поширених засобах масової інформації.
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In the article there have been highlighted the current state of interbudget relations in
Ukraine, as well as their impact on the economic system of Ukraine in general. There have been
pointed out the main problems in reforming interbudget relations and filling local budgets; formed
the main ways for the effective implementation of local authority delegated powers; considered the
main source of budget revenues territories, for the use in the same areas with the purpose of
strategic economic development.
Keywords: interbudget relations, transfers, decentralization, budget system, local
governments, local budget revenues, state budget revenues.
В статті висвітлено сучасний стан міжбюджетних відносин в Україні, а також їх
вплив на розвиток економічної системи України в цілому. Визначено основні проблеми на
шляху реформування міжбюджетних відносин і наповнення бюджетів місцевого рівня.
Сформовано основні шляхи для ефективного виконання місцевими органами влади
делегованих їм повноважень, розглянуто основні джерела наповнення бюджетів територій
для використання їх на цих же територіях з метою стратегічного економічного розвитку.
Ключові слова: міжбюджетні відносини, трансферти, децентралізація, бюджетна
система, органи місцевого самоврядування, доходи місцевого бюджету, доходи державного
бюджету.

Вступ. Багато розвинених динамічних економік Європи є прикладом
ефективної взаємодії бюджетів різних рівнів, децентралізації бюджетних
систем. Україна тільки розпочала процес децентралізації бюджетної системи,
більшість усіх повноважень донедавна сконцентровувалися на рівні державної
влади, при цьому характеризувалася асиметрією в розподілі ресурсів між
місцевими бюджетами. Даний процес був відображенням недієвої економічної
політики місцевих органів влади і, як наслідок, бюджетні кошти через низький
рівень

стимулювання

регіонів

до

розвитку,

використовувалися

дуже

неефективно, породжували значний рівень корупції.
Початок реформування міжбюджетних відносин більш як два роки назад
ознаменував початок розвитку нових відносин між бюджетами різних рівнів з
максимальним делегуванням повноважень на «місця».
Актуальним завданням на сьогодні залишається пошук оптимального
співвідношення розподілу між повноваженнями та рівнем відповідальності.
Аналіз

останніх

досліджень.

Аналіз

міжбюджетних

відносин

в

економічній системі України є темою численних наукових досліджень в
роботах вітчизняних та зарубіжних науковців – Крупка М., Кульчицький М., І.
Луніна, К. Павлюк, В. Кравченко О. Кириленко, О. Романенко та інші. Значна
кількість досліджень присвячених питанню міжбюджетних відносин, їх впливу
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на економіку країни все ж недостатня, адже постійна зміна законодавчих актів,
що стосуються бюджетної сфери, зміна податкового законодавства зумовлюють
необхідність подальших досліджень. Вони повинні оперативно проектувати
вплив тих чи інших змін на розвиток міжбюджетних відносин та визначити
економічну та суспільно-політичну складову такого впливу.
Актуальність дослідження. Нерівномірність розподілу фінансових
ресурсів між бюджетами різних рівнів довгий час була стримуючим фактором
розвитку економічної системи України. Дефіцит бюджетних ресурсів зумовлює
необхідність побудови такої моделі фінансового вирівнювання, яка б
оптимізувала розподіл ресурсів, а також стимулювала до розвитку окремі
регіони.
Побудова

такої

моделі

неможлива

без

реального

реформування

міжбюджетних відносин, делегування ширших повноважень місцевим органам
влади.
Основна частина. Історія розвитку міжбюджетних відносин в Україні
відображає складний процес формування взаємодії органів державної та
місцевої влади. Особливістю формування міжбюджетних відносин була
централізація бюджетної системи з дуже низьким рівнем повноважень місцевих
органів самоврядування. Усі кошти спершу направлялися в державний бюджет,
звідки вони розподілялися на «місця» часто не обґрунтовано і не в необхідних
розмірах.
Сьогодні ж відстоюється превалювання інтересів територіальних громад з
необхідністю самозабезпечення.
Саме процес передачі державою своїх повноважень місцевим органам
влади та забезпечення їх необхідними ресурсами створюють умови для
ефективної децентралізації, основними принципами якої стають самостійність,
ефективність та збалансованість бюджетів.
Ефективність системи міжбюджетних відносин на сьогодні вимірюється
як рівнем самостійності місцевих органів влади, рівнем бюджетного
наповнення, так і рівнем соціально-економічного розвитку територій. Більше
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того, саме зростання добробуту населення і є кінцевою метою взаємодії
бюджетів різних рівнів.
Шлях до розуміння необхідності децентралізації нелегкий і це лише його
початок, який ознаменувався прийняттям першого «децентралізаційного»
закону – Закону України «Про співробітництво територіальних громад». Даний
закон визначає організаційно-правові засади співробітництва територіальних
громад,

принципи,

форми,

механізми

такого

співробітництва,

його

стимулювання, фінансування та контролю [8].
Проблемою є ототожнення процесу децентралізації з певною втратою
держави своїх повноважень на користь місцевого самоврядування. Натомість
повинна превалювати модель «розвитку громад» і прирівняння місцевих громад
до окремої гілки влади як законодавча, виконавча та судова.
Зарубіжний досвід є хорошим прикладом для України в плані
децентралізації. Відомий польський реформатор Єжи Стемпень саме в побудові
ефективного «місцевого самоврядування» бачить запоруку побудови міцної
перспективної західної цивілізації, адже справді, хто як не територіальні
громади «бачать» найкраще власні «місцеві» проблеми, водночас маючи змогу
швидше акумулювати кошти для вирішення назрілих проблем, ніж виконуючи
раніше побудовану схему місця –державний бюджет – місця.
Приклади посткомуністичних країн є свідченням значного прогресу
поштовхом до якого став пройдений шлях децентралізації. Виключне значення
при цьому має те, що децентралізація передбачає не тільки делегування
повноважень, але й ефективний контроль щодо неперевищення даних
повноважень і дії в рамках Конституції.
Децентралізація, в нашому розумінні асоціюється з демократичним
прогресивним суспільством, і зовсім не прийнятна для тоталітаризму. Тільки
місцева влада здатна вирішити проблеми територіальних громад. Держава
ніколи не «дійде» до проблеми конкретного села, містечка.
Децентралізація виступає протидією узурпації влади є ототожненням з
розвинутим громадянським суспільством.
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Тому можна з точністю стверджувати, що міжбюджетні відносини
базуються на спроможних територіальних громадах, розвиток і ефективність
яких залежить від трьох чинників:
-

наявних фінансових ресурсів для вирішення проблем регіонів;

-

надані повноваження, що підвищують і рівень відповідальності;

-

контроль, без якого неможливо визначати межі праводіянь.

Розвиток міжбюджетних відносин з переорієнтацію на територіальні
громади має значне значення для економіки країни в цілому (рис.1), адже
отримання відповідних фінансових інструментів, таких як податки та збори, дає
можливість громад заробляти на себе необхідні ресурси, визначаючи
пріоритетність проблем, які необхідно вирішувати передусім.

Рис.1. Переваги децентралізації для економічної системи України
Справді, процес зміщення міжбюджетних відносин в бік децентралізації
дозволить «підняти з ніг» села, які є дотаційними і не можуть заробляти кошти
для власних потреб, і як результат не мають стимулів для розвитку. При цьому
вирішуються не тільки економічні, а й етико-культурні, суспільні проблеми,
демографічні проблеми. Знаючи перспективу свого села, іншого населеного
пункту, можливість заробляти на місці, дозволить громадянам не емігрувати за
кордон, а працювати для наповнення місцевого бюджету.
Постійне скорочення сільського населення, скорочення особливо молоді і
зростання старшого населення «підриває» українське село, яке тепер активно
використовується як ресурсний придаток(особливо використання земель для
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посівів іноземцями). Ресурси використовуються так, що виснажують українські
надра. А все тому, що українці не бачать перспектив праці на рідній землі.
Формування спроможних громад є потрібною перспективою, яка буде
вирівнювати і стабілізувати економічну ситуацію в країні. Можливість
спільності територіальних громад, початок спільних проектів для тих, хто
прийняв рішення про об’єднання дає хороші стимули для подальшої
ініціативності праці та економічної стійкості та зростання.
Для подальших перетворень та реформ після прийняття закону «Про
співробітництво територіальних громад» важливо було продемонструвати
економічну складову, фінансові можливості місцевого самоврядування[8]. З
прийняттям змін до Податкового та Бюджетного кодексів громади отримали
можливість стати самодостатніми щодо фінансових ресурсів.
Зокрема, об’єднані громади отримали повноваження, які до цього мали
міста обласного значення (рис.2).

Рис.2. Повноваження об’єднаних громад щодо самофінансування
Важливо визначити як реформування міжбюджетних відносин впливає на
процес виробництва, обміну, розподілу, що і являє собою в сукупності
економічну систему та які переваги при цьому отримають громадяни (рис.3).
Отримуючи реальну владу та достатні ресурси для здійснення діяльності
органи місцевого самоврядування не тільки сприяють вирішенню багатьох
економічних проблем на мікрорівні, а й підвищують ефективність бюджетної
системи в цілому. На мікрорівні це відображатиметься через покращення якості
життя громадян, соціально-економічного розвитку міст та сіл, покращенню
рівня зайнятості в регіонах, що сповільнить міграційний відтік населення.
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Рис. 3. Переваги реформи міжбюджетних відносин для громадян та
держави
Реформування міжбюджетних відносин значно розширило дохідну базу
місцевих бюджетів (рис.4).

Рис. 4. Шляхи розширення дохідної бази місцевих бюджетів
Такі перетворення в міжбюджетних відносинах сприяють не тільки
збільшувати місцеві бюджети, а й активно залучати свідомі громади до процесу
контролю над додатково отриманими ресурсами.
Зараз в регіонів з’явилися додаткові стимули до розвитку і прагнення
заробляти більше, не приховуючи свою податкоспроможність. На сьогодні, є
чітке розуміння того, що податки, які справляються не зникнуть безслідно в
державному

бюджеті,

за

чим

слідує

очікування

від

Києва

фінансування, яке не завжди є цільовим і не на об’єктивній основі.
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Економічний ефект від здійснення реформи міжбюджетних відносин
відчутний був вже у 2015 році, про що свідчить абсолютне зростання місцевих
бюджетів (рис.5).

Рис. 5. Економічний ефект реформи міжбюджетних відносин
(на прикладі окремих міст)
На сьогодні, всі кошти виділяються по визначеній формулі, а не в так
званому «ручному» режимі, що дозволяє протидіяти корупційним схемам, чим
сприяє очищенню та оздоровленню економіки. Кожна область має свою квоту,
в межах якої вона подає стратегічні проекти на державне фінансування. Знову
ж таки дані проекти реалізуються на території громад.
Знаковим, в контексті реформування міжбюджетних відносин стало
прийняття положень щодо архітектурно-будівельного контролю. Якщо раніше,
була побудована корумпована вертикаль і місцеві органи влади не могли
вирішувати, що і як їм будувати в себе в регіоні, то зараз ситуація змінюється в
позитивну

сторону,

сторону

розширення

прав

територіальних

громад

(наприклад, видача усієї дозвільної документації, прийняття якої потребувало
затвердження центральними органами влади).
Кожна реформа має своїх прибічників та опонентів. Небажання
чиновників втрачати важелі впливу завжди створювало перепони у процесі
децентралізації, маніпулюючи свідомістю громад.
Проте, очевидно, що рух в напрямку територіального вирівнювання,
розвитку територіальних громад є передумовою стійкого економічного
розвитку держави в цілому.
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Висновки.

Отже,

чимало

кроків

в

напрямку

децентралізації

міжбюджетних відносин вже здійснено, проте це насправді лише перші кроки.
Звичайно, контроль за використанням своїх повноважень органами місцевого
самоврядування залишається за органами державної влади, проте, на нашу
думку, вектор змін обрано правильно і вже за три-чотири роки ми зможемо
відчути ефективність здійсненої реформи більшою мірою.
Основним ж завданням, яке стоїть зараз перед державними та органами
місцевого самоврядування це абсолютна координація дій, сприяння реалізації
проектів стратегічного значення на територіях.
Ефективність міжбюджетних відносин залежить великою мірою від рівня
збалансування бюджетів. Різна дохідність на різних територіях зумовлює
потребу в соціально-економічному вирівнюванні регіонів для того, щоб кожен
громадянин гарантовано одержував від держави однаковий обсяг суспільних
благ.
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In article questions of the organization of the account and tax reporting of individual
entrepreneurs at the different modes of the taxation are considered. The conducted research is
directed to definition of features of the organization of registration works at use of different systems
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В статье рассмотрены вопросы организации учета и налоговой отчетности
индивидуальных предпринимателей при разных режимах налогообложения. Проведенное
исследование направлено на определение особенностей организации учетных работ при
применении разных систем налогообложения.
Ключевые слова: налог, индивидуальный предприниматель, отчетность.

С 1 января 2013 г. действует Федеральный закон от 06.12.2011 № 402-ФЗ
«О бухгалтерском учете».
В соответствии с подп. 1 п. 2 ст. 6 Закона № 402-ФЗ предприниматели
могут не вести бухгалтерский учет, если они ведут учет доходов или доходов и
расходов и (или) иных объектов налогообложения в порядке, установленном
законодательством РФ о налогах и сборах.
К таким субъектам относятся все предприниматели, независимо от
применяемой системы налогообложения, а именно применяющие:
- упрощенную систему налогообложения – УСН (ст. 346.24 НК РФ);
- патентную систему налогообложения – ПСН (п. 11 ст. 346.25.1 НК РФ);
- систему налогообложения в виде ЕНВД (п. 1 ст. 346.29 НК РФ);
- общую систему налогообложения, предусматривающую уплату НДФЛ в
соответствии с гл. 23 НК РФ – ОСНО (п. 2 ст. 54, п. 1 ст. 227 НК РФ);
- систему налогообложения в виде ЕСХН (п. 8 ст. 346.5 НК РФ).
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Таким образом, индивидуальные предприниматели вправе бухгалтерский
учет не вести.
Предприниматели
освобождение.

То

имеют

есть

право,

а

не

предприниматели

обязаны
могут

применять

это

освобождением

не

воспользоваться и при желании вести бухгалтерский учет.
Индивидуальный предприниматель может применять разные системы
налогообложения по своему выбору. Все системы налогообложения являются
добровольными, т.е. предпринимателю нужно самому выбрать, какую систему
налогообложения он хочет применять.
При этом по умолчанию применяется общая система налогообложения
(ОСНО), которая предполагает уплату НДФЛ (налога на доходы физических
лиц) по ставке 13%, НДС и налога на имущество.
Индивидуальные предприниматели вправе предпочесть для работы
общую систему налогообложения.
Ведение

бухгалтерского

учета

у

ИП

на

обычной

системе

налогообложения, в сравнении с учетом у прочих ИП, – самое трудоемкое и
сложное. Оставаться на этом режиме, а иногда и переходить на него
предпринимателей

заставляет

поддержание

конкурентоспособности.

В

отраслях, где предложение товара или услуги намного превышает спрос,
покупатели – крупные

игроки на рынке предпочитают иметь дело с

полноценным плательщиком НДС.
ИП, применяющий общую систему налогообложения, должен:
 вести книгу учета доходов и расходов;
 заполнять книги покупок и продаж, выставлять счета-фактуры на
товары (или услуги);
 вести кадровый учет, если у предпринимателя работают наемные
работники.
Применение ОСНО предусматривает уплату следующих налогов:
1. Налог на доходы физических лиц (НДФЛ) – предприниматель платит
13% с доходов, полученных в результате своей деятельности. Из полученных
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доходов ИП может вычесть расходы, имеющие подтверждение документами;
или расходы без такого подтверждения – в размере не более 20% от
полученного дохода. Также доход уменьшается на сумму уплаченных налогов,
взносов в ПФР и госпошлин, связанных с ведением бизнеса.
2. Налог на добавленную стоимость в размере 18%.
3. Фиксированный взнос за себя в ПФР.
4. НДФЛ и страховые взносы с заработной платы наемных работников.
5. Региональные и местные налоги (налог на имущество, транспортный
налог, налог на землю и т. д.)
Для НДС ст. 163 НК РФ в качестве налогового периода определен
квартал. Декларацию по НДС следует сдавать в инспекцию до 25-го числа
(включительно) 1-го месяца квартала, который идет за тремя отчетными
месяцами. Причем сдача декларации должна осуществляться непременно в
электронном виде. Данная норма оговорена в п. 5 ст. 174 НК РФ.
Для ИП, последние три месяца имеющих суммарный доход менее чем
2 млн. руб. (без НДС), законом установлена некая преференция. Им разрешено
не

быть

плательщиками

НДС.

Чтобы

реализовать

предоставленную

возможность, следует уведомить о своем желании налоговую инспекцию и
удостоверить свое право выпиской из книги учета доходов и расходов. В
течение последующих 12 месяцев предприниматель не уплачивает НДС и не
сдает декларации по нему.
ИП на ОСНО декларирирует предпринимательские доходы до 30 апреля
очередного года по форме отчета 3-НДФЛ.
Предприниматели, применяющие один из спецрежимов, освобождаются
от обязанности по уплате некоторых налогов и не сдают декларации по ним.
Существует достаточно большой перечень условий, установленных ст.
346.12 НК РФ, при наличии которых налогоплательщик не вправе применять
УСН, но в большинстве случаев эти условия установлены для организаций.
Фактически есть четыре вида ограничений для применения УСН
индивидуальными предпринимателями:
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 по размеру доходов;
 по видам деятельности;
 по количеству наемных работников;
 по стоимости основных средств.
Если индивидуальный предприниматель соответствует требованиям ст.
346.12 НК РФ в части величины дохода за 9 месяцев 2017 года (112,5 млн. руб.)
и среднесписочной численности персонала (менее 100 человек в среднем за
год), он имеет полное право выбрать для применения УСН с начала 2018 года.
Подача уведомления в установленные законом сроки и в установленном
законом порядке является обязательным условием для применения УСН. Если
сроки подачи уведомления нарушены, то индивидуальный предприниматель
применять УСН не вправе.
Для индивидуальных предпринимателей, которые только хотят перейти
на УСН, никаких ограничений по размеру доходов нет. Однако перед
переходом на УСН необходимо рассчитать планируемый размер доходов,
который ИП собирается получить в будущем. Существует предельный размер
годового дохода, при котором УСН применять нельзя. Предприниматель не
вправе продолжать применять УСН, если нарастающим итогом с начала года
его доход превысит 60 миллионов рублей (п. 4 и п. 4.1 ст. 346.13 НК РФ). При
определении предельной величины доходов в общую сумму доходов не
включаются доходы индивидуального предпринимателя, облагаемые НДФЛ.
Не вправе применять УСН индивидуальные предприниматели, которые:
- занимаются производством подакцизных товаров, а также добычей и
реализацией полезных ископаемых, за исключением общераспространенных
полезных ископаемых;
- перешли на систему налогообложения для сельскохозяйственных
товаропроизводителей (ЕСХН) в соответствии с главой 26.1 НК РФ;
- имеют наемных работников, средняя численность работников которых
за налоговый (отчетный) период превышает 100 человек (подп. 15 п. 3 ст.
346.13 НК РФ).
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Средняя численность работников определяется в порядке, установленном
Приказом Росстата от 24.12.2011 № 435. По общему правилу среднесписочная
численность работников определяется за месяц.
Для индивидуальных предпринимателей, которые только хотят перейти
на УСН, никаких ограничений по стоимости имеющихся у них основных
средств нет. Однако если в процессе применения УСН стоимость основных
средств, используемых предпринимателей, превысит 100 миллионов рублей, он
потеряет право на применение УСН.
Если предприниматель уже применяет УСН, он не вправе по собственной
инициативе отказаться от применения данной системы налогообложения до
окончания календарного года (налогового периода).
До окончания года предприниматель может только потерять право на
применение УСН в том случае, если он перестанет соответствовать
требованиям, установленным п. 3 ст. 346.12 НК РФ.
Под отказом от применения УСН в данном случае следует понимать
полный отказ от применения этой системы налогообложения в пользу общей
системы или ЕСХН. Если же предприниматель не планирует полностью
отказаться от УСН, а лишь хочет перевести отдельные виды своей деятельности
на ПСН или ЕНВД, то он вполне может это сделать и в середине года.
Порядок расчета единого налога при УСН прежде всего зависит от того,
какой объект налогообложения избрал для себя «упрощенец». Таких объектов
два (п. 1 ст. 346.14 НК РФ):
 доходы;
 доходы, уменьшенные на расходы.
Выбор объекта налогообложения для ИП, равно как и переход на УСН,
является сугубо добровольным (п. 1 ст. 346.11, п. 2 ст. 346.14 НК РФ).
При объекте «доходы» налог уплачивается с суммы фактически
полученных доходов по ставке 6%.
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Общая ставка для объекта «доходы минус расходы» — 15%. Однако
законами субъектов РФ для отдельных категорий налогоплательщиков она
может быть снижена вплоть до 5%.
Субъекты РФ получили право устанавливать для ИП налоговые каникулы
в виде налоговой ставки 0%. Данная льгота будет предоставляться в течение
2015—2020 годов на следующих условиях:
1)

Применять

налоговые

каникулы

могут

только

впервые

зарегистрированные ИП. То есть, если уже действующий индивидуальный
предприниматель, снимется с учёта в налоговой и снова зарегистрируется в
качестве ИП, то он всё равно не имеет права на применение льготной ставки.
Также могут применять ИП, которые в течение двух лет со дня
регистрации перешли на УСН или патент.
2) Деятельность должна осуществляться в производственной, социальной
и научной сферах. Доля дохода в таких видах деятельности должна быть не
менее 70 % от общего объёма доходов.
3) Только для ИП на УСН или патенте.
4) Право на налоговые каникулы (ставка 0 %) даётся только на первые 2
года деятельности.
5)

Субъекты

РФ

по

собственному

усмотрению

могут

вводить

дополнительные ограничения, например, ограничение предельного размера
доходов от реализации и ограничение средней численности работников.
УСН предполагает заполнение предпринимателем книги учета доходов и
расходов и ежегодное представление налоговой декларации в налоговую
инспекцию. Декларация представляется до 31 марта следующего года, а также
ежеквартально до 25 числа уплачиваются авансовые платежи по упрощенному
налогу.
Патентная система налогообложения может использоваться только теми
индивидуальными предпринимателями, чья деятельность попадает в список
видов деятельности на право использования этой системы, и численность
работников которого не превышает 15 человек. При ПСН ИП ведет книгу учета
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доходов и расходов и в два этапа оплачивает определенную сумму налога.
Отчетность по патентной системе не предусмотрена.
Плательщики ЕСХН также не обязаны платить НДФЛ и НДС и сдавать
декларации по ним (п. 3 ст. 346.1 НК РФ). И так же как на упрощенной системе
налогообложения,

они

представляют

декларацию,

предусмотренную

спецрежимом, в срок до 31 марта года, следующего за отчетным.
Если

деятельность

предпринимателя

попадает

под

ЕНВД,

а

среднесписочная численность персонала менее 100 человек, то согласно ст.
346.26 НК РФ он может предпочесть налогообложение с вмененного дохода.
Индивидуальные предприниматели, перешедшие на налогообложение по
системе ЕНВД, не обязаны вести даже книгу учета доходов и расходов. Таким
ИП в обязанности вменен лишь учет физических показателей, которые
характеризуют осуществляемый ими вид деятельности. Бизнесмен на этой
системе: предоставляет ежеквартальную отчетность в налоговую инспекцию
(до 25 числа следующего за кварталом месяца); уплачивает рассчитанный налог
(до 20 числа того же месяца).
Данный спецрежим тоже освобождает его от уплаты и декларирования
НДС и НДФЛ (п. 4 ст. 346.26 НК РФ), но требует подавать свою декларацию.
Если ИП привлекает для работы наемных работников, при любой системе
налогообложения для него обязательны:
 ведение кадрового учета;
 уплата всех налогов с их заработной платы;
 отчетность по отчислениям на социальное страхование и обеспечение
с заработной платы наемных сотрудников.
Для

того

чтобы

применять

спецрежимы

налогообложения,

предприниматель должен подать в налоговую инспекцию соответствующее
заявление (уведомление).
Кроме того нужно учитывать, что УСН, ЕСХН и ОСН применяются в
отношении всей предпринимательской деятельности, а на ПСН и ЕНВД могут
быть переведены только отдельные виды деятельности. Поэтому эти две
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последние системы налогообложения предполагают совмещение с другими
режимами.
Теоретически предприниматель может совмещать до трех систем
налогообложения одновременно, например УСН, ПСН и ЕНВД.
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Найбільш складною категорією на сьогодні є інформація. Інформація
дозволяє економно та раціонально витрачати

ресурсами для виробництва

продукції (матеріальні, трудові, технічні, енергетичні, організаційні тощо) через
впровадження нових технологій, інновацій, досягнень науки і техніки.
Інформація – це форма відображення, передача відомостей про об’єкт у
просторі й часі, один із найважливіших природних ресурсів і одночасно
суспільне надбання, адже розвиток людства – результат освоєння, обробки та
використання інформації.
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Інформація – нематеріальна суть, яка є управляючим фактором,
програмою дії для матеріальних, природних і соціальних систем [5].
Інформація про ресурси підприємства завжди дуже важлива як в процесі
управління діяльністю, так і під час оцінки ефективності функціонування,
планування перспектив розвитку та можливостей розширення бізнесу.
Одним із найпоширеніших підвидів документованої інформації, який
надає не лише кількісну, але й вартісну характеристику масових явищ і
процесів, що відбуваються в економічній сфері життя суспільства є економічна
інформація [5]. Важливою складовою економічної інформації підприємства є
облікова інформація.
Важливу роль у забезпеченні інформацією управлінський персонал
належить системі бухгалтерського обліку. Саме бухгалтерський облік є
інформаційною системою фінансово-господарської діяльності підприємства,
організації чи установи. Якість прийняття управлінських рішень щодо
діяльності суб’єкта господарювання залежить від інформації, що формується в
системі бухгалтерського обліку.
Через регламентацію методологічних основ бухгалтерського обліку і
фінансової звітності всіх суб’єктів господарювання держава встановлює
змістовні аспекти інформаційної інфраструктури національної економіки [6,
c.259].
На теперішній час в Україні концептуальні основи державного
регулювання бухгалтерського обліку та звітності знаходяться на стадії
становлення, це підтверджується тим, що Міністерство фінансів України
вносить постійні зміни до чинних нормативно-правових актів [1].
Національним положенням (стандартом) бухгалтерського обліку 1
«Загальні вимоги до фінансової звітності» передбачено, що облікова
інформація повинна бути дохідлива і зрозуміла її користувачам за умови, що
вони мають достатні знання та зацікавлені у сприйнятті цієї інформації [2].
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Вимоги до облікової інформації мають відображення у принципах
бухгалтерського обліку, які зафіксовані у Законі України «Про бухгалтерський
облік та фінансову звітність в Україні» від 16.07.1999 р. № 996-ХІV [4].
З врахуванням вищенаведених вимог до облікової інформації, остання
потребує вдосконалення.

Вдосконалення облікової інформації

пов’язано з

підвищенням ролі бухгалтерського обліку, який повинен бути спрямований на
відображення різних сторін діяльності суб’єктів господарювання.
Проблеми формування якісної облікової інформації неодноразово
висвітлювалась

провідними вітчизняними вченими Ф.Ф. Бутинцем,

Валуєвим, У.Веригою, С.Ф. Головим, М.Я. Дем’яненком,

Б.І.

Г.Г. Кірейцевим,

М.М. Коцупатрим, В.Г. Лінником, В.Б. Моссаковським, М.Ф. Огійчуком, В.М.
Пархоменком, М.С. Пушкарем, П.Т. Саблуком, В.В. Сопко, Т.І.Хомуляк та
іншими.
Система обліку в управлінні у цілому виконує завдання впорядкування
вхідної та вихідної інформації. Крім того система обліку виявляє та відображає
факти господарської діяльності підприємства і узагальнює

показники його

економічної діяльності, які використовують у своїй роботі менеджери та
управлінський

персонал

у

процесі

ефективного

управління

суб’єктом

господарювання.
Саме в бухгалтерському обліку систематизується та накопичується
інформація, яка в подальшому узагальнюється у звітності, та яка є підставою
для проведення аналізу оцінки фінансового стану та результатів діяльності
підприємства. Отже, у фінансовій звітності узагальнюється інформація, яка
призначена, як для керівників підприємства, так і для зовнішніх користувачів.
Інформація, яка міститься у фінансової звітності є основним підґрунтям
для прийняття управлінських рішень і її умовно поділяють на три групи [1]:
До першої групи відноситься інформація, у якій містяться дані про
минулу діяльність. Така облікова інформація дає можливість оцінити
ефективність діяльності та управління підприємством, а також є основною для
аналізу.
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Інформація, що належить до другої групи надає дані про теперішній
фінансовий стан підприємства і дає можливість оцінити фінансовий стан
суб’єкта господарювання та результати його діяльності , провести аналіз
грошових потоків підприємства, визначити напрямки використання ресурсів
підприємства та провести аналіз можливостей направлення коштів на
інвестиції.
До третьої групи відноситься прогнозна інформація, яка містить дані про
перспективи розвитку суб’єкта господарювання. Ця інформація дає можливість
вибору і прийняття правильних управлінських рішень

стосовно розвитку

підприємства у майбутньому. Управлінські рішення, які приймаються в умовах
економічної глобалізації, повинні забезпечувати конкурентоспроможність
господарюючих

суб’єктів.

Тому,

підготовка

та

реалізація

ефективних

управлінських рішень повинна базуватися на плануванні, контролі та аналізі
різних видів економічної інформації з метою виявлення поточних та
стратегічних проблем розвитку підприємства.
З врахуванням наведеної класифікації облікової інформації її суть
проявляється саме під час управління, яке спрямоване на вироблення,
прийняття і практичну реалізацію управлінських рішень, що необхідні для
зміни стану фінансової та господарської діяльності.
У поточному році були внесені зміни до Положення про документальне
забезпечення записів у бухгалтерському обліку і велика увага в ньому
приділяється таким носіям облікової інформації як первинні документи і дано
визначення, що первинні документи - це документи, створені у письмовій або
електронній формі, що фіксують та підтверджують господарські операції,
включаючи розпорядження та дозволи адміністрації (власника) на їх
проведення. Саме через первинні документи в подальшому формується всі
облікова інформації, що відображає стан і перспективи розвитку суб’єкта
господарювання [3].
Отримання облікової інформації відбувається за допомогою системи
бухгалтерського обліку, у зв’язку з чим її роль полягає в забезпеченні системи
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управління відомостями про фактичні показники діяльності підприємства
загалом та підрозділів, зокрема; стан розрахунків з контрагентами та інших
змін, які відбулися у виробничо-господарській сфері підприємства.
Облікова

інформація

знаходиться

у

постійному

русі,

динамічно

розвивається та адаптується до нових бухгалтерських та податкових норм
шляхом створення нових взаємозв’язків, підсистем, формує нові локальні та
загальні цілі, а також засоби їх досягнення.
Облікова інформація після її виникнення (створення), накопичується та
узагальнюється у середовищі бухгалтерського обліку за певними правилами,
доведеними

окремим

галузям,

міністерствам,

відомствам

чи

формам

господарювання. Саме з цієї позиції облікова інформація відображає
специфічний аспект бачення подій господарської діяльності, створюючи
достовірну, юридично обґрунтовану базу для управлінської діяльності.
Таким чином, роль обліку в суспільстві висуває нові вимоги до його
інформації. Розвиток обліку залежить від реальних потреб управління.
Отже, в сучасних умовах посилюється увага до використання облікової
інформації,

яка

в

повній

мірі

виступає

фактором

раціонального

господарювання. Зазначена інформація фіксується, реєструється, накопичується
та узагальнюється в середовищі бухгалтерського обліку та використовується в
управлінській діяльності підприємства. Саме тому роль облікової інформації як
основи інформаційного забезпечення управління зростає та є особливо
важливою для ефективного розвитку економіки господарюючих суб’єктів.
І на сьогодні, формування системи облікової інформації для управління
розглядається

вченими

як

взаємопов’язані

дані

бухгалтерського

та

управлінського обліку, в складі облікової політики, організації обліку на
підприємстві, а також управлінської звітності.
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Важливим чинником економічного зростання кожної країни є її
видавнича

справа,

що

об’єднує

видавництва,

поліграфію

і

книгорозповсюдження. Роздрібна книжкова торгівля доводить до населення
інформацію, закладену у духовно-мистецькому книжковому продукті,
відшкодовує затрати на

і

їхнє виробництво, транспортування, розподіл та

продаж. Ліквідація у 1993 р. потужної державної книготорговельної мережі
«Укркнига» призвела до перманентної кризи

книжкової торгівлі і різкого

зменшення книгарень (площею понад 100 кв. м), що реалізували в основному
українську книгу, - майже з 4000 у 1991 році до 400 до середини першого
десятиліття ХХІ століття [1]. Незначна кількість книгарень спровокувала
прихід на книжковий ринок України іноземних мереж із східного та західного
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зарубіжжя, які не представляють інтереси української книги, а просувають
продукцію і закладену в неї інформацію виробника сусідньої держави, деякі
видавництва якої протягом року видають одноосібно книжок більше, ніж усі
українські видавництва разом.
Метою публікації є оцінка діяльності українських та світових книготорговельних мереж, виявлення позитивного світового досвіду для впровадження
його в роботу вітчизняних.
Питаннями організації діяльності книготорговельних мереж займаються
такі науковці та практики, як О. М. Афанасенко, О. В. Афонін, брати В. В. і
Д. В. Капранови, Т.І. Микитин, Т. В. Полковенко, В.І. Теремко, та інші.
Ефективність мережевої торгівлі залежить від таких факторів, як
середній, достатньо високий по країні рівень життя населення та відсутність
дефіциту товарів. Для мережевої організації характерні загальний керуючий
центр,

традиційна

вертикальна

структура,

об’єднання

торговельних

підприємств, яке трансформується в горизонтальну або доповнюється
горизонтальними зв’язками і набуває матричної форми.
Перевагами книготорговельних мереж є гнучкість, широкий асортимент,
можливість закупівлі партій книжкових товарів за більш низькими цінами,
скорочення сукупних витрат на організацію торговельної діяльності, продаж
товарів високої якості, підвищення культури торгівлі та обслуговування покупців. Книготорговельним мережам притаманні єдина корпоративна стратегія,
єдина технологія постачання товарів, управління запасами, матеріальними і
грошовими ресурсами, можливість мережі забезпечити більш тісні зв’язки з
покупцями.
Книготорговельні мережі є складовою стаціонарної торгівлі, основною
одиницею якої є супермаркет - інформаційно-торговельна установа, що
створює для споживачів розважально-комунікаційне середовище. Тому для
книгарень книготорговельних мереж характерними ознаками є зручність та
комфорт при придбанні товарів, повнота і глибина асортименту, наявність
сервісу та додаткових послуг, можливість замовити літературу, консультації та
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рекомендації продавців, інформація про товар, демонстрація товару, акції та
дисконтні картки, застосування прогресивних методів продажу, кваліфіковане
обслуговування покупців. Книготорговельні мережі мають мультицентри,
намагаються якомога більше привабити клієнтів, впроваджуючи зручний
режим роботи. Магазини, як правило, вигідно розташовані стосовно
транспортних зупинок.
В Україні функціонують мережі книгарень видавництв «Ранок», «Фоліо»,
«Підручники

і

посібники»,

(http://bookclub.ua/catalog/e-books/)

«Клуб
(власник

сімейного
-

німецький

дозвілля»,
медіаконцерн

«Бертельсманн»); «Навчальна книга - Богдан» (www.bohdan-books.com),
регіональні книготорговельні мережі Дім книги (Домарецький) на Західній
Україні, Дім книги у Києві, локальна мережа Літера-Нова у Харкові
(http://litera-book.com.ua/).
Найбільш потужними є мережі книгарень «Буква», «Книгарня Є»,
«Книжковий Супермаркет», «Читай-місто». Через комерційну інформацію
визначити річний виторг цих мереж та частку ринку, яку вони займають,
неможливо.
У січні 2015 року всі книгарні «Читай-місто» було перейменовано на
«Буква» ( http://bukvashops.com.ua/# – іноземна власність), оскільки цей бренд є
більш впізнаваним і має позитивний імідж серед споживачів. Дана мережа
налічує 27 книгарень: 12 у Києві, дві у Вінниці, і по одній у Дніпрі, Житомирі,
Запоріжжі, Луцьку, Одесі, Полтаві, Рівному, Сумах, Тернополі, Харкові,
Херсоні, Чернігові, Чернівцях.
Постійно розширюється мережа «Книгарні Є». Сьогодні у Києві
функціонують 11 магазинів, 2 у Харкові, 3 у Львові, по одному в ІваноФранківську, Вінниці, Дніпрі, Тернополі, Володимирі-Волинському, Рівному,
Луцьку, Хмельницькому, Сумах.
Мережа «Книжковий Супермаркет» була заснована у 1991 році. Це перша
українська книготорговельна мережа,

яка у 2009 році стала найбільш

розгалуженою і налічувала 34 книгарні: 9 у Києві, 4 в Одесі, 3 у Дніпрі, 2 у
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Полтаві, Миколаєві і Чернівцях, по одній книгарні в Мелітополі, Маріуполі,
Хмельницькому,

Кропивницькому,

Чернігові,

Білій

Церкві,

Бердянські,

Броварах, Славутичі, Бучі, Херсоні, Іллічівську.
У 2011 році Асоціацією видавців і книго розповсюджувачів України було
проведено опитування серед вітчизняних провідних видавництв щодо співпраці
з книготорговельними мережами. Лише з «Книгарнею Є» співпрацюють 100%
опитаних, 52,9% - з мережею «Читай-місто»; 52,9% - з «КС» («Книжковий
супермаркет»). Найбільше задоволені видавництва співпрацею з мережею
«Книгарня Є» - 88,3%, далі йдуть «Читай-місто» з «КС» - 66,7% [1].
«Читай-місто» сповіщає видавництва про реалізацію продукції щотижня
11,1% видавництв, раз на місць - 66,7%, ніколи - 22,2%. «КС» повідомляє
щотижня 22,1% видавництв, раз на місяць - 22,1%, ніколи - 55,6%. «Книгарня
Є» рапортує щотижня 5,9% видавництвам, раз на два тижні - 17,6%, раз на
місяць - 76,5%, тобто це єдина мережа, що не залишає видавництва без
інформації про стан реалізації їхньої продукції.
«Читай-місто» щотижня розраховується з 11,1% постачальників, раз на
місяць - 66,7%, мають заборгованість перед 22,2%. «КС» сплачують за
реалізовану продукцію щотижня 11,1% видавництвам, раз на місяць - 33,4%,
мають заборгованість - перед 55,5%. Такі умови двох мереж неприйнятні для
українських видавців і не сприяють розвитку їхніх взаємовідносин. «Книгарня
Є» розраховується раз на два тижні з 17,6% видавництв, раз на місяць - з 82,4%.
За 5-ти бальною шкалою співпраця з книготорговельними мережами була
оцінена так: 4,5 балів - «Книгарня Є»; 3,7 бала - «Читай-місто»; 2,1- «КС» [1].
У стосунках із книготорговельними мережами у видавництв виникають
проблеми, пов’язані з несвоєвчасним розрахунком за поставлену продукцію та
здійснення повернення товару за рахунок постачальника; відсутність надання
інформації про кількість реалізованої продукції. Мережі ставлять дуже високу
націнку на книги, що зменшує їх оборотність і робить недоступною для
українського читача. Відбувається повернення товару, що не має товарного
вигляду.
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Варто зазначити також, що опитування проводилося серед великих
видавництв, оскільки малі не мають доступу до співпраці з мережами. Мережа
«Книгарня Є» (іноземна власність) має найвищий бал, була заснована 21 грудня
2007 року австрійською компанією «ЕСЕМ Медіа ҐмбХ».
Перша книгарня відкрилась у м. Києві на вулиці Лисенка, 3. Книгарня
одразу знайшла відгук постачальників-видавців, оскільки запропонувала нову
модель співпраці, і серед покупців, оскільки надала можливість вибору серед
широкого асортименту саме української продукції. Новаторством було і
запровадження презентацій новинок і культурних заходів. Розташування
магазинів мережі залежить від двох чинників : платоспроможності покупців і їх
освіченості.
З 2014 році спостерігається розвиток і розширення мережі, за цей період
мережа зросла на 10 нових книгарень, а у 2017 році відкрилася українська
книгарня в центрі столиці за адресою вул. Хрещатик, 46 [2]. Мережа книгарень
співпрацює з такими видавництвами, як «Видавництво Старого Лева», «Клуб
Сімейного Дозвілля», «Фабула», «Махаон», «Ранок», «Веселка», «Комубук»
(видавництво, яке видає не за власний кошт, а збирає гроші з читачів, а потім
розсилає подарункові примірники), «Навчальна книга - Богдан», «Книги ХХІ», «А-БА-БА-ГА-ЛА-МА-ГА», «Астролябія», «Віват», та «Видавництво
Жупанського». Асортимент представлений художньою літературою (більше
50%), дитячою (30%), супутніми товарами (закладки, листівки, періодика - 7%),
навчальною, довідковою, історичною, юридичною, політичною і соціальноекономічною, науково-популярною літературою, подарунковими виданнями.
Найбільшим

попитом

в

книгарні

користується

зарубіжна

перекладна

література, причому як сучасна, так і класична, як художня, так і нон-фікшн.
Середня ціна

книг - 90-100 грн, найдорожча книга коштує 1700 грн, а

найдешевша – 12 грн. Націнка в даній мережі враховує логістичні витрати, які є
великими, оскільки оновлення і доповнення асортименту відбувається декілька
разів на тиждень, також враховуються витрати на штат працівників і
відшкодування постачальникам продукції, що втратила товарний вигляд.
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Асортимент товарів формує логістичний центр, книги знаходяться на
єдиному складі, звідки кожен день відправляються книгарням, але щопонеділка
адміністратор кожної книгарні замовляє товар.
Книготорговельна

мережа

має

сайт

www.book-ye.com.ua/shop/,

де

представлені новинки, рекомендації та топ-20 книг (визначаються щотижня за
продажами по всій Україні), також має сторінки в соціальних мережах
(Інстаграм, Фейсбук), де інформація оновлюється щодня.
Для

мережі

характерне

кар’єрне

зростання

працівників

–

на

адміністративні посади беруть, як правило, працівників книгарень – молодих
людей з вищою освітою, для яких робота – більше джерело задоволення, ніж
доходу. Вони мають можливість стати працівниками логістичного центру,
керівниками певних відділів.
Дослідження, які проводила «Книгарня Є», показали, що найбільший
відсоток покупців, складають жінки віком від 28 до 40 років з вищою освітою.
Стосовно подальшого розвитку мережі, то можливе перетворення деяких
магазинів на книгарні-кав’ярні, оновлення сайту і формату зустрічей читачів.
Успішний розвиток мережевого ритейлу в країнах з розвинутою ринковою економікою свідчить про настання доби великомасштабних роздрібних
торговельних мереж, які здатні об’єднувати на своїх підприємствах найбільш
широкий асортимент товарів та послуг з врахуванням попиту покупців.
За даними британської Асоціація книговидавців обсяг книжкового ринку
Великобританії становить 3,4 млрд. фунтів. Із них лише 1,752 млрд фунтів
(половина) за даними Nielsen BookData припадає на роздрібний ринок із
загального обсягу продажу, а решта скеровується на забезпечення виданнями
шкіл, бібліотек і найрізноманітніших установ за посередництва бібколекторів.
Біля 40 % випущених книг експортується [3]. Найбільш прибутковими у
Великій Британії є мережі книгорозповсюдження, книжкові супермаркети та
інтернет-магазини. Одна з найбільших книготорговельних мереж Англії
Waterstone’s, яка відкрила перший магазин на Олд Бромптон Роуд у Лондоні в
1982, має 209 магазинів у Великобританії, Ірландії та Європі. Вона пропонує
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своїм покупцям величезну кількість книг різної тематики (мистецтво,
архітектура і фотографія, книги на відеокасетах та аудіо-СD, біографії, бізнес,
фінанси і право, книги для дітей, комікси і мальовані історії, комп'ютери та
інтернет, детективи, трилери і містика тощо). У каталозі електронного магазину
Waterstone’s представлені книги різноманітних тематичних розділів, що
продаються, в алфавітному порядку. На сайті Waterstone’s наявна інформація
про місцезнаходження книгарень, про останні події книготорговельної мережі –
зустрічі з авторами, презентації, премії, знижки тощо.
Високий рівень обслуговування покупців в мережі Waterstone’s визначається наявністю у багатьох магазинах спеціальних зон для читання і
відпочинку, а у 20 найбільших книгарнях діють кафе та безалкогольні бари (в
найбільшому магазині на Пікаділлі в Лондоні є свій ресторан), поширенням
реклами Web-сайту Waterstone’s у книгарнях.
Мережа регулярно влаштовує акції або національні рекламні кампанії
типу Книга місяця та Дитяча книга місяця, підтримує премію «Кращий діяч дитячої книги», що заснована в 1999 році і вручається раз у два роки видатному
письменнику або ілюстратору дитячих книг з метою наголошення на особливій
ролі дитячих авторів у створенні читача майбутнього. У зв’язку з укладенням
угоди про стратегічне партнерство з британським підрозділом найбільшого
інтернет-магазину

Amazon

-

Amazon.co.uk.

Waterstone’s

використовує

платформу електронної торгівлі Amazon. Команда Amazon просуває Web-сайт
мережі, надає необхідну інформацію, займається продажами обслуговуванням
клієнтів Web-сайту, а працівники Waterstone's забезпечують редагування
електронного каталогу книг, що продаються.
Замовлений тираж книг надходить до книгарень мережі зі складів
виробників уже наступного дня після дати замовлення, а якщо тираж
вичерпано, книгу замовляють у правонаступника чи в іншої структури,
можливо у мережі Gardners, де є понад 4 млн книжкових найменувань, і лише
частина з них є на складі, а решта – це файли, з яких книжки друкуються «на
вимогу» [4].
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Найбільшими книготорговельними мережами Італії є Mondadori's Book,
Publishing Feltrinnella Editore, Rizolli, Guinti та інші.
Основою видавничого бізнесу Групи Mondadori's Book є сучасна художня
література, класика, книги в м'якій обкладинці і дитячі книги. Паралельно
випускаються образотворча продукція, навчальні та туристичні видання.
Mondadori's Book є ексклюзивним видавцем комп'ютерних посібників Італії
для компанії Redmond, провідним видавцем журналів Італії, одним із
найбільших у Європі, випускаючи 30 найменувань журналів та співпрацюючи
з провідними міжнародними партнерами Gruner Und Jahr, Hearst і Rodale Press.
Mondadori's Book – лідер ринку рекламно-інформаційних послуг, займаючи на
ньому – 26,9%.
Місія компанії Mondadori's Book із 3 925 співробітниками полягає в
заохоченні розповсюдження культури та ідей. Бути видавцем в громадянському
суспільстві, на думку основоположника Групи Арнольда Мондадорі, що
розпочав свою видавничу діяльність в 1907, – дуже відповідально, оскільки
передбачає поєднання любові до культури і видавничої справи із законами
ринку, здатність на рівні інтуїції передбачати його тенденції і зміни при
дотриманні та захисту цінностей громадянського суспільства. Група Мондадорі
є лідером італійського книжкового ринку, займаючи 28% його обсягу. У 2008р.
консолідована виручка Mondadori's Book досягла суми 1 819.2 млн. доларів. З
них 20,8% отримані від книжкового відділу, 42% – від журнального, 18% – від
рекламного, 19,2% - від інших видів діяльності [5]. Mondadori's Book працює і
на ринку книги іспанської мови (Іспанія та Латинська Америка), співпрацює з
підприємством Random House, відділом книговидання в групі Bertelsmann,
співпраця з якою сприяла розвитку книго-посилкової торгівлі, яку здійснюють
шість книжкових клубів. У співпраці з Microsoft Group Mondadori's Book
сприяла розвитку електронної книги в Італії.
Книготорговельна мережа Mondadori's Book налічує 352 магазини, 17 з
них мають торгову площу більшу, ніж 150 кв.м. Вони вдало розміщені на
вулицях і площах із значним потоком пішоходів, розташовані в містах, де
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проживає більш ніж 40 тис. жителів - у Туріні, Мілані (3), Падуї, Генуї (2),
Болоньї тощо.
У 1954 р. Джанджакомо Фельтрінеллі заснував компанію Publishing
Feltrinnella Editore. Першою книгою, опублікованою видавництвом в Мілані,
стала автобіографія індійського міністра Джавахарлала Неру.
Publishing Feltrinnella Editore має кілька видавничих марок. Серед
найпопулярніших – туристична серія та серія дитячої літератури. Паралельно з
випуском книг компанія здійснює продаж випущених видань, відкриваючи
книгарні. Ця книготорговельна мережа приваблює відвідувачів тим, що
приміщення магазинів дуже просторі, гарно оснащені, кожна людина може
«блукати» книгарнею, не поспішаючи, розглядати книги, роздумувати про те –
яку ж книгу обрати.
Одним з найбільш вражаючих є великий магазин на площі Пьяцца дель
Дуомо (Мілан) – чудове місце для туристів, де можна серед

широкого

асортиментну книг англійською мовою придбати щось цікаве і знайти зручний
путівник Міланом чи іншими містами Італії. Постійні відвідувачі можуть
отримати членський квиток для додаткової знижки в книжкових магазинах
усієї мережі, а також в деяких музеях, виставках тощо. Мережа нараховує 98
магазинів, обіг коштів яких становить 160 млн. євро. Publishing Feltrinnella
Editore займає 15 % книжкового ринку Італії.
Не менш важливу роль на книжковому ринку відіграє книготорговельна
мережа Rizolli, що контролює понад 8% книжкового ринку, і продає книги,
газети, журнали, має дистрибутивні фірми.
Видавнича група Guinti, що контролює 7% італійського книжкового
ринку, має власну видавничу продукцію (популярні серії: дитячі, образотворчі
та навчальні видання) та книготорговельну мережу, що нараховує 140
магазинів.
Messagerie Italiane – займає 5% видавничого ринку.

Їй належить

бібліографічна служба та один з найбільших Інтернет-магазинів – Internet bookshop. До її складу входять найстаріші видавництва довідкової, словникової,
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подарункової літератури та порівняно молоді видавництва, дистриб’юторська
служба та роздрібна мережа книгорозповсюдження .
Французька торговельна мережа Fnac складається з 7 магазинів,
розташованих в центрах міст, формат яких – мегастори, що спеціалізуються
на продажу художньої, образотворчої, дитячої, музичної літератури. Магазини
найкраще технічно оснащені порівняно з книгарнями інших торговельних
мереж. Покупцям видається дисконтна картка. У книгарнях проводяться різні
культурні заходи, наявні кав’ярні та безплатне паркування.
Організаційні форми роздрібних мереж у кожній країні мають свої
специфічні особливості. Але для всіх характерна ефективна асортиментна,
комунікаційна та комерційна діяльність, високий рівень обслуговування
покупців. Конкуренція у закордонних мережах відбувається на рівні
додаткових послуг. Крім згаданого варіанту конкуренції у перспективних
сегментах, що приваблюють зарубіжних інвесторів або ж приносять стабільний
прибуток компаніям, які у них працюють, боротьба ведеться здебільшого
економічними методами.
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ЛІНГВОКУЛЬТУРНІ ОСОБЛИВОСТІ ЕКСПЛІКАЦІЇ ПОРАДИ У
СУЧАСНІЙ АРАБСЬКІЙ МОВІ
У статті проаналізовано вербалізацію поради в сучасній арабській мові через призму
лінгвокультурного аспекту. Також розглянуто аксіогологічний компонент концепту
ПОРАДА. Автор наголошує на превалюванні пермісивних та непрямих порад у носіїв
арабської лінгвокультури.
Ключові слова:лінгвокультурний аспект, порада, концепт.
The article reveals the verbalization of advice in Modern Arabic through the perspective of
linguocultural approach. The evaluative component of ADVICE concept is analyzed as well. It is
emphasized the dominance of the permissive and indirect advice speech acts in the Arabic native
speakers
Key words: linguocultural approach, advice, concept.

У сучасній лінгвістичній науці популярним напрямком є вивчення
взаємовідношення мови і культури. Кожна людина належить до певної культури,
основними національно-специфічними компонентами

якої є

національні

традиції, мова, історія, побутова культура, повсякденна поведінка, національні
картини світу, що відображають власне- образне сприйняття навколишнього
світу, національні особливості мислення. У сучасній лінгвістиці мова в першу
чергу розглядається як культурний код нації, а не просто знаряддя комунікації і
пізнання. Для лінгвокультурологічних досліджень найцікавішим об'єктом є мова
як результат людського бачення світу, заснованого на історико-культурній
спадщині як окремої особистості, так і всієї нації. Між основними поняттями
мова і культура з'єднувальним ланцюжком є особистість з національним
мисленням, національною свідомістю, які відображають культуру народу і, в
свою чергу, реалізуються засобами мови. Мовна особистість сприймає
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навколишню дійсність через призму понять, які формуються в процесі
пізнавальної діяльності, але важливу роль в сприйнятті світу відіграє
національна специфіка, приналежність до певної культури. Національну
специфіку світобачення мовна особистість виражає засобами мови, здатними її
транслювати. Відтак, аксіологічні орієнтації й установки, образи і парадигми
поведінки, властиві арабській лінгвокультурі простежуються в експлікації
поради. Відсутність детального чи фрагментарного дослідження вираження
поради в сучасній арабській мові підкреслює актуальність нашої лінгвістичної
розвідки. Пораду розглядаємо як мовленнєвий акт, що передає суб’єктивне
оцінне ставлення мовця (автора поради) до дійсності у формі спонукання
співрозмовника до виконання дії, яка буде корисною для нього.
Вагому роль у формуванні апперцептивного фону сприйняття відіграє
культура, тому продукування поради передусім адаптоване до етнокультурних
канонів арабського менталітету. Відштовхуючись від знання особливостей
арабської мовної картини світу, культури і життєвого укладу, можна
наголосити на тому, що араби високо поціновують щиру пораду, а того хто
ْ َ ﺃﺧﻮﻙ
щиросердечно радить іменують кровним братом: َﺍﻟﻨﺼﻴﺤﺔ
َ َ َ َ ﻣﻦ
َ ُ - Брат тобі
َ ِ ﺻﺪﻗﻚ ﱠ
той, хто дасть щиру пораду. Натомість тих, хто недбало відноситься до того, що
йому наказали чи порадити зробити називають синами темноти: ﺳﻬﻮﺍﻥ
َ َ ْ َ - Ті, кого
повчають – сини дрімоти.
Суб’єктивно оцінний компонент концепту ПОРАДА стосується ступеня
бенефактивності для адресата. Концепт ПОРАДА формується представниками
арабської

лінгвокультури

крізь

призму

їх

аксіологічних

стереотипів,

зумовлених оцінною шкалою з полюсами „добра порада (  ”)ﻧﺼﻴﺤﺔ ﺟﻴﺪﺓй „погана
порада (”)ﻧﺼﻴﺤﺔ ﺳﻴﺌﻪ, тобто порада, яка є або буде бенефактивною для адресата:
доброю: – ( ﻧﺼﻴﺤﺔ ﺟﻴﺪﺓПОРАДА є ТАКОЮ доброю); надійною: ﻧﺼﻴﺤﺔ ﻭﺍﻗﻌﻴﺔ
(ПОРАДА є ТАКОЮ надійною); корисною: ( ﻧﺼﻴﺤﺔ ﻣﻔﻴﺪﺓПОРАДА є ТАКОЮ
корисною), і порада, що завдасть збитків адресатові: ( ﻧﺼﻴﺤﺔ ﺑﺮﺷﻮﺓПОРАДА є
ТАКОЮ користолюбною), ( ﻧﺼﻴﺤﺔ ﺃﻧﺎﻧﻴﺔПОРАДА є ТАКОЮ егоїстичною).
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Важливими компонентами поради є також прохання про надання поради
та прохання суб’єкта поради про дозвіл надати пораду. За характером
присутності / відсутності такого прохання МА поради можуть бути поділені на
„фактитивні й пермісивні” [198, 136-137]. Перші відображають ситуації, в яких
ініціатива проголошення поради належить адресантові, у других ініціатором
поради виступає адресат, що звертається до адресанта з проханням про
допомогу.
Фактитивна порада, звичайно, виходить від особи, яка вважає себе
авторитетом для адресата. Наявність будь-яких субординативних відносин між
тим, хто дає, і тим, хто отримує пораду, не є обов'язковою. Даючи пораду,
мовець думає, що слухач може виконати дію, яка рекомендується, і яку б він
сам виконав. Вцілому фактитивна порада може викликати негативну реакцію
слухача, оскільки люди не дуже люблять "непрохані" поради. Однак, носії
арабської лінгвокультури спокійно, без критики відносяться до деструктивних
порад, але вислухавши їх, роблять для себе висновки, які надалі практично не
озвучують співрозмовникові.
Пермісивно інтерпретовані МА порад мають свої особливості. Їм
безпосередньо передує немовленнєвий стимул чи питання, в якому міститься
запит про дозвіл чи прохання поради з боку тієї особи, яка в майбутньому
готова виступати в ролі виконавця дії:
Варто звернути увагу на те, що прохання про надання поради досить
різноманітні і, як правило, вони виражають потребу адресата в пораді, яка буде
для нього допомогою у вирішення певного питання: Я прийшов поросити в
тебе поради. – ﺟﺌﺖ ﻷﺳﺄﻟﻚ ﻋﻦ ﻧﺼﻴﺤﺔ. Що ти мені порадиш робити? – ﻣﺎﺫﺍ ﺗﻨﺼﺤﻨﻲ ﺃﻥ
ﺃﻓﻌﻞ؟. З радістю послухаю твою пораду. – ﺳﻮﻑ ﺍﺳﺘﻤﻊ ﺍﻟﻰ ﻧﺼﻴﺤﺔ ﺑﺴﻌﺎﺩﺓ. Мені треба
твоя порада. Мені вона необхідна негайно. –  ﺍﺣﺘﺎﺟﻬﺎ ﺑﺴﺮﻋﺔ، ﺃﻧﺎ ﺃﺣﺘﺎﺝ ﺇﻟﻰ ﻧﺼﻴﺤﺘﻚ.
Варіативність форм вираження прохання почути пораду дає змогу простежити
ступінь необхідності слухача в рекомендованій дії. Нейтральними тобто
такими, що виражають помірну потребу в пораді є лексичні одиниці: – ﻣﺎﺫﺍ
ﺗﻨﺼﺤﻨﻲ ﺃﻥ ﺃﻓﻌﻞ؟.
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Різномаїття позамовних чинників функціонування висловлювань-порад
зумовлює низку взаємодіючих між собою прямих та непрямих засобів
вираження поради. Вибір мовних засобів для експлікації прямого МА поради
залежить від інтенції мовця, від норм мовленнєвого етикету, характерних для
кожної окремої ситуації.
У прямому МА поради іллокутивна сила безпосередньо співвідноситься
зі

структурно-семантичним

змістом

висловлення,

тобто

МА

поради

реалізується директивом, де перформативне дієслово ”радити” вжите у першій
особі однини дійсного способу та зазвичай супроводжується аргументацією.
Пряме вираження поради досягається дієсловом радити та його синонімами :
, ﻫﺪﻯ ﻭﻋﻆ,ﺃﺭﺷﺪ, ﺃﺷﺎﺭ, ﻭﺟﻪ
ّ , а також іменниковими словосполученнями, які містять
лексему ”” ﻧﺼﻴﺤﺔта її синоніми.
В окремих випадках прямий МА поради допускає у якості модифікаторів
залучення засобів вираження суб’єктивної модальності: невпевненості /
категоричності / достовірності / щирості. Відтак порада акумулює зовсім нове
звучання: Дозволь мені тобі порадити – ﺍﺳﻤﺢ ﻟﻲ ﺃﻥ ﺃﻗﺪﻡ ﻟﻚ ﺍﻟﻨﺼﻴﺤﺔ
Я повинен тобі порадити – ﻳﺠﺐ ﺃﻥ ﺃﻗﺪﻡ ﻟﻚ ﺍﻟﻨﺼﻴﺤﺔ
Я справді тобі раджу – ﺃﻧﺎ ﺣﻘﺎ ً ﺃﻗﺪﻡ ﻟﻚ ﺍﻟﻨﺼﻴﺤﺔ
Від усього серця тобі раджу – ﺃﻧﺎ ﺃﻗﺪﻡ ﻟﻚ ﺍﻟﻨﺼﻴﺤﺔ ﺑﻘﻠﺐ ﻭﺍﺳﻊ
Щиро тобі раджу – ﺃﻧﺎ ﺍﻧﺼﺤﻚ ﺑﺎٔ ﻣﺎﻧﺔ
Указані модифікатори сприяють посиленню іллокутивної сили та
допомагають

суб’єктові

поради

привернути

увагу

співрозмовника

до

спонукання, адже поряд з комунікативним наміром мовця і його емоційним
ставленням

до

висловленого

суб’єктивно-модальне

значення

утворює

прагматичний зміст речення. Аналіз фактичного матеріалу показує, що
досягнення бажаного перлокутивного ефекту вище за умови присутності
маркерів суб’єктивної модальності у прямому МА поради.
Прямий МА поради часто виявляється небажаним або неефективним і
може призвести до комунікативної невдачі. Запевнити співрозмовника можна
не тільки висловлюючи категоричне твердження, але й, навпаки, знижуючи
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його категоричність. За слушним зауваженням дослідників, висловлювання,
котрі

не

претендують

на

абсолютну

істинність,

володіють

великою

аргументативною силою, оскільки їх важко заперечити.
Окрім того, непряме вираження має естетичні переваги. Пряме
спілкування з людиною високої мовної компетенції призводить до втрати
певних імпліцитних смислів, що інколи не менш важливо, ніж власне
інформація. Варіативність форм непрямого вираження поради регулюється
факторами авторитетності мовця, соціально-психологічною дистанцією між
комунікантами,

принципом

бенефактивності,

котрий

визначає

ступінь

зацікавленості мовця та адресата в дії, до якої спонукає висловлювання, і
ступенем важливості дії.
В арабській лінгвокультурі здебільшого порада отримує непряме
вираження, де у висловленому спонуканні превалюють наступні лексичні
одиниці ( ﻣﻦ ﺍﻻﻓﻀﻞкраще), ( ﻣﻦ ﺍﻟﻤﻤﻜﻦможливо), ( ﻓﻲ ﺭﺃﻳﻲна мою думку, ( ﺃﻅﻦя
думаю;я вважаю).
Експлікація рекомендованої дії імперативом в сучасній арабській мові
інколи трапляється. Тут до уваги береться комунікативна дистанція між
співрозмовниками. При зверненні до незнайомої людини, використовують ﻳﻤﻜﻨﻚ
(Ви можете, ти можеш), тоді як звертаючись до знайомих, використовують ( ﻳﺠﺐ ﻋﻠﻴﻚВам / тобі варто). Окрім того, необхідним виявляється врахування
семантики самих слів, котрі вжиті для вираження власне спонукання.
Наприклад,  ﻳﺠﺐ ﻋﻠﻴﻚ ﺍﻥ ﻻ ﺗﺪﺧﻦ- Тобі не варто палити.
Вираження непрямої поради досягається також питальними реченнями.
Висловлюючи пораду, мовець може також надавати непрямій пораді,
вираженій питальним реченням, відтінку нагальності спонукання. Такі питальні
речення об’єднуються комунікативною інтенцією – прискорити слідування
пораді: ( ﻟﻤﺎﺫﺍ ﻻЧому б тобі не…?)
Услід за Дж. Лакоффом та Дж. Гордоном вважаємо, що Why-questions
можуть розглядатися як порада [61, 286]; а дотримання умов істинності для
Why-questions полягає у наступному: „Якщо ти не маєш ґрунтовних причин для
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дії Q, то тобі не слід робити Q”. Це передбачає, що питання спрямоване на
припинення виконання дії, яка розглядається як небажана. Why-questions
виражають пораду, яка, як правило, стосується особистісної сфери, і покликані
завуалювати пряму пораду, яка могла б образити адресата. Порада, виражена
питально-заперечною конструкцією ( ﻟﻤﺎﺫﺍ ﻻЧому б тобі не…?), передає умову
мотивування досить своєрідно, оскільки спрямована на пошук причин, які
можуть перешкодити адресатові виконати рекомендовану дію. Відсутність
будь-яких перепон є достатнім мотивом для виконання дії, у нашому випадку
поради. Згідно з даними фактичного матеріалу, непряме висловлювання поради
відноситься до доволі витончених та делікатних питань та дозволяє зробити
висновок, що перебіг комунікації між співрозмовниками відбувається в
неофіційній обстановці.
Порада як непрямий МА може реалізуватися розповідними реченнями з
конструкціями типу  ﻣﻜﺎﻧ ﻚ ﻛﻨ ﺖ ﻟ ﻮ, [...] ﺇﺫﺍ ﻛ ﺎﻥ ﻟ ﻲ ﺃﻥ ﻋﻤ ﺮﻙ, [...] ﻟ ﻮ ﻛﻨ ﺖ ﻓ ﻲ ﻣﻜﺎﻧ ﻚ, [...]
ﻟﻘ ﺪ ﺣ ﺎﻥ ﺍﻟﻮﻗ ﺖ ﻟﻜ ﻢ.

Вираження непрямої поради такими клішованими словосполученнями, як
( ﻣﺤﻠ ﻚ ﻓ ﻲ ﻛﻨ ﺖ ﻟ ﻮякби я був тобою), ( ﻟﻮ ﻛﻨﺖ ﺑﻤﺜﻞ ﺳﻨﻚякби я був твого віку)
свідчить, про те, що мовець, надаючи пораду, уявляє себе на місці іншої особи і
вважає свою пораду уявним рішенням та наказом, який віддається йому
самому. Такі словосполучення клішованого характеру покликані підкреслити
важливість для мовця інтересів слухача. Мовець, апелюючи до того, що робив
би він на місці слухача, намагається надати спонуканню відтінок докору,
запевнити співрозмовника, що на його місці він вчинив би саме так, що
найкращий вихід – зробити так, як йому радять. Варто зазначити, що для
вибору такої формули поради визначальними чинниками є соціальна та
біологічна ієрархія комунікантів, а також сфера спілкування. Без сумніву
вказані вище конструкції поради дуже близькі до фамільярних не надто
ввічливих висловлювань.
Наприклад,
( ншомуія б зробив би по і сціму мєНа тво) ﻟﻮ ﻛﻨﺖ ﻓﻲ ﻣﻜﺎﻧﻚ ﻟﻔﻌﻠﺘﻬﺎ ﺑﻄﺮﻳﻘﺔ ﻣﺨﺘﻠﻔﺔ
151

Вираження поради у висловлюваннях імпліцитним способом стає
можливим завдяки таким синтаксичним конструкціям: ( ﺳﻮﻑ ﻳﻜﻮﻥ ﻣﻦ ﺍﻷﻓﻀﻞбуде
краще), ( ﻛﻨ ﺖ ﺃﻓﻀ ﻞтобі краще) / ( ﻫ ﻞ ﻛ ﺎﻥ ﻟ ﺪﻳﻚ ﺃﻓﻀ ﻞтобі найкраще), які,
вочевидь, не тільки підкреслюють вигідність, корисність для адресата наданої
мовцем поради, але й дають можливість простежити волюнтативність мовця
щодо дій і вчинків співрозмовника. Такі висловлювання непрямої поради
побудовані переважно на основі аналітичних оцінних предикатів. Формування
вищенаведеного оцінного різновиду спонукальних речень знаходить своє
пояснення у специфіці впливу поради не тільки на свідомість, але й на почуття
адресата.

Імплікуючи

пораду

вищенаведеними

конструкціями,

мовець

висловлює своє бачення щодо виконання спонуки адресатом, а лексеми ﺃﻓﻀ ﻞ
(краще) і ( ﺍﻷﻓﻀ ﻞнайкраще) дозволяють розділити бажане за шкалою оцінок
та засвідчити, що бенефактивним у висловлюванні є адресат. Завдяки умовному
способові мовець підкреслює бажаність дії і пом’якшує категоричність оцінки,
а категорія безособовості відіграє роль мінімалізовального чинника у
зменшенні тиску на співрозмовника, відтак і в невпевненості щодо доцільності
сказаного.
Вираження поради у сучасній арабській мові уможливлюється також
модальними дієсловами. Тому правомірною видається назвати пораду
„семантичною моделлю категорії спонукальної модальності”. За допомогою
модальних дієслів мовець виражає свою власну оцінку того, про що
повідомляє. Дія, до якої спонукає адресант у пораді, видається не тільки
можливою, але й доцільною, необхідною для співрозмовника, і здійснюється в
інтересах слухача. Цьому розумінню значення поради відповідає розрізнення в
її семантичній структурі ірреальних компонентів „можливість”, „необхідність”
волюнтативного значення. Тому природним для спонукальних контекстів, які
містять пораду, є вживання лексем на позначення необхідності, вимушеності.
Наголосимо, що модальними дієсловами в арабській мові називають
дієслова, які не позначають самостійної дії, а лише додають відтінок
можливості, необхідності або заборони в смисловий центр речення, що виражає
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можливу, необхідну або заборонену дію. Модальні слова не мають особової
форми і завжди виступають у формі третьої особи однини чоловічого роду в
теперішньому часі. До модальних дієслів відносять:
 – ﻳﻠﺰﻡ ﺃﻥтреба, потрібно
( – ﻳﻨﺒﻐﻲ )ﻋﻠﻰслід, потрібно
( – ﻳﺠﺐ )ﻋﻠﻰнеобхідно, треба
 – ﻳﻤﻜﻦможна, можливо
 – ﻻ ﻳﺠﻮﺯне можна.
Відтак, для вираження необхідності, потреби, поради у реченнях типу
«йому потрібно зателефонувати мені, якщо він хоче це знати», вживається
слово  ﻳﻠﺰﻡ ﺃﻥпісля якого йде особова форма дієслова в умовному способі.
Експлікація негайної поради в реченні типу «Йому слід піти до лікаря»
вживається дієслово  ﻳﻨﺒﻐﻲпісля чого йде особова форма дієслова в умовному
способі. Для вираження тієї ж думки в минулому перед дієсловом ﻳﻨﺒﻐﻲ
вживається частка ﻛﺎﻥ.
Задля вираження необхідності, обов’язку вживається  ﻳﺠﺐпісля якого
смислове дієслово в умовному способі. Цей модальний зворот має кілька
способів вираження. Для вираження необхідності в минулому часі дієслово ﻳﺠﺐ
може вживатися також у формі минулого часу, або перед зворотом у
теперішньому часі стоїть дієслово ﻛﺎﻥ.
Можливість здійснення дії тією чи іншою особою (з відтінком дозволу)
уможливлюється завдяки вживанню дієслова  ﻳﻤﻜﻦзі стягненим займенником,
яке позначає особу, якій можна здійснити цю дію, і наступним смисловим
дієсловом в умовному способі зі сполучником  ﺃﻥ. Замість дієслова  ﺃﻣﻜﻦможна
використовувати його масдар (віддієслівний іменник) з прийменником ﺏ. Для
вираження тієї ж думки в минулому часі вживається дієслово  ﻛﺎﻥз
прийменником  ﺏперед масдаром від  ﺃﻣﻜﻦзі стягненим займенником і
наступним смисловим дієсловом в умовному способі. Або після дієслова ﻛﺎﻥ
можна вжити активний дієприкметник  ﻣﻤﻜﻦв означеному стані. Перед ним йде
прийменник ﻣﻦ, а перед суб’єктом дії вживається прийменник ﻝ.
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Для вираження поради із відтінком заборони вживається безособовий
зворот  ﻻ ﻳﺠﻮﺯз прийменником  ﻝперед суб’єктом діє та смисловим дієсловом в
умовному способі, також заперечення попереднього модального дієслова  ﺃﻣﻜﻦта
зворотів з ним ﻣﻦ ﻏﻴﺮ, ﻻ ﻳﻤﻜﻦ, ﻟﻴﺲ ﺑﺈﻣﻜﺎﻥ, ﺍﻟﻤﻤﻜﻦ.
Отже, концепт ПОРАДА у сучасній арабській мові оцінюється позитивно
і набуває здебільшого непрямого вираження із помітним домінуванням
модальності.

Перспективу

подальших

наукових

розвідок

вбачаємо

у

дослідженні вербалізації мовленнєвого акту поради у решти семітських мов.
Література:
1. Храковский В.С., Володин А.П. Семантика и типология императива. Русский
императив / В.С. Храковский, А.П. Володин. – Ленинград : Наука, 1986. – 272 с.
2. Гордон Д., Лакофф Дж. Постулаты речевого общения / Д. Гордон, Дж. Лакофф //
Новое в зарубежной лингвистике. – Вып.16. Лингвистическая прагматика. – М. :
Прогресс. – 1985. – С. 276-302.

154

Научный журнал «ЭКОНОМИКА И ФИНАНСЫ» (Украина)
приглашает принять участие в Международных научно-практических конференциях:

Название конференции
Современные научные
исследования, Montreal, Canada
Актуальные вопросы современной
науки,
Taunton, United States of America
Стратегии развития науки и
образования, Namur, Belgique
Научные исследования: тенденции
и перспективы, Mexico City, Mexico
Актуальные вопросы современной
науки, Valencia, Venezuela
Приоритетные научные
направления, Plovdiv, Bulgaria
Проблемы и перспективы развития
научной мысли,
Pretoria, South Africa
Перспективы научных
исследований, Dublin, Ireland
Наука и практика: инновационный
подход, Paris, France
Мировое научное пространство,
Coventry, United Kingdom
Наука и общество, Roma, Italy
Наука и образование,
Nürnberg, Deutschland

Дата проведения

Последний срок
подачи материалов

Срок выхода из
печати эл.версии
сборника

27 января 2017

26 января 2017

15 февраля 2017

24 февраля 2017

23 февраля 2017

15 марта 2017

30 марта 2017

29 марта 2017

15 апреля 2017

28 апреля 2017

27 апреля 2017

15 мая 2017

26 мая 2017

25 мая 2017

15 июня 2017

30 июня 2017

29 июня 2017

15 июля 2017

28 июля 2017

27 июля 2017

15 августа 2017

25 августа 2017

24 августа 2017

15 сентября 2017

29 сентября 2017

28 сентября 2017

15 октября 2017

27 октября 2017

26 октября 2017

15 ноября 2017

24 ноября 2017

23 ноября 2017

15 декабря 2017

25 декабря 2017

24 декабря 2017

15 января 2017

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

155

График публикации коллективных научных монографий на 2017 год
Название конференции, исходные данные издательства

Срок предоставления
материалов

ЭКОНОМИЧЕСКИЕ НАУКИ
Страховой рынок: отечественный и зарубежный опит. SAUL
28 Января 2017
Publishing Ltd, Dublin, Ireland
Информационная экономика: знание, конкуренция и рост.
28 Января 2017
C.E.I.M., Valencia, Venezuela
Проблемы занятости и безработицы.
28 Февраля 2017
GPG Publishing Group, Pretoria, South Africa
Интеграционные процессы в мировой экономике.
28 Марта 2017
Aspekt Publishing of Budget Printing Center, Taunton, United States
of America
Экономика знания: состояние, тенденции, перспективы.
28 Марта 2017
Pegasus Publishing, Lisbon, Portugal
Национальная безопасность: теория, методология, практика.
28 Апреля 2017
Discovery Publishing House Pvt. Ltd., New Delhi, India
Государственно-частное
партнерство
в
условиях
28 Апреля 2017
инновационного развития экономики.Edizioni Magi, Roma, Italy
Конкурентоспособность предпринимательских структур:
28 Мая 2017
методы оценки и стратеги повышения.
Thorpe Bowker. Melbourne. Australia
Социальная экономика: теория и практика.
28 Мая 2017
Anchor Press Ltd, Nelson, New Zealand
Учет, анализ и аудит: теория и практика.
28 Июня 2017
Agenda Publishing House, Coventry, United Kingdom
Туристическая индустрия: проблемы и решения.
28 Июня 2017
CARICOM, BARBADOS
Тенденции развития банковской системы в современных
28 Июля 2017
условиях. Al-Ghurair Printing & Publishing LLC, Dubai, UAE
Маркетинг: новые тенденции и перспективы.
28 Июля 2017
Publishing house «BREEZE», Montreal, Canada
Проблемы развития денежно-кредитной системы.
28 Августа 2017
Les Editions L'Originаlе, Paris, France
Стратегические системы в управлении. EDEX, Madrid, España
28 Августа 2017
Внешнеэкономичсекая
деятельность:
проблемы
и
28 Сентября 2017
перспективы. Henan Science and Technology Press, Zhengzhou,
China
Инвестиции и инновационное развитие: теория и практика.
28 Сентября 2017
SAUL Publishing Ltd, Dublin, Ireland
Проблемы и перспективы развития финансовой системы.
«East West» Association for Advanced Studies and Higher Education.
28 Октября 2017
Vienna
Управление экономическими системами.
28 Октября 2017
Verlag SWG imex GmbH Nürnberg, Deutschland
Налоговая система: социально-экономический аспект.
28 Ноября 2017
FIDELITE EDITIONS, Namur, Belgique
Модели управления в рыночной экономике. AMEET Sp. z o.o.,
28 Ноября 2017
Lodz, Poland
Социально-экономическое развитие регионов.
28 Декабря 2017
Academic Publishing House of the Agricultural University Plovdiv,
Bulgaria
Экономика природопользования.
28 Декабря 2017
Editorial Arane, S.A. de C.V., Mexico City, Mexico
ПЕДАГОГИКА И ПСИХОЛОГИЯ
Инновационные процессы в образовании.
28 Января 2017
AMEET Sp. z o.o., Lodz, Poland

156

Срок выхода эл.
версии

Февраль 2017
Февраль 2017
Март 2017
Апрель 2017
Апрель 2017
Май 2017
Май 2017
Июнь 2017
Июнь 2017
Июль 2017
Июль 2017
Август 2017
Август 2017
Сентябрь 2017
Сентябрь 2017
Октябрь 2017
Октябрь 2017
Ноябрь 2017
Ноябрь 2017
Декабрь 2017
Декабрь 2017
Январь 2018
Январь 2018
Февраль 2017

Стратегии развития науки, образования и производства.
FIDELITE EDITIONS, Namur, Belgique
Государственная политика в сфере образования.
Verlag SWG imex GmbH Nürnberg, Deutschland
Инклюзивное обучение и воспитание: результаты, проблемы
и перспективы развития. EDEX, Madrid, España
Современные технологии в педагогической науке.
Publishing house «BREEZE», Montreal, Canada
Психолого-педагогические особенности интелектуального
воспитания. Anchor Press Ltd, Nelson, New Zealand
Теория и методика дополнительного образования.
Henan Science and Technology Press, Zhengzhou, China
Методология, теория и практика преподавания иностранных
языков. Les Editions L'Originаlе, Paris, France
Актуальные вопросы социальной педагогики.
CARICOM, BARBADOS
Образование и воспитание: методология и практика.
Al-Ghurair Printing & Publishing LLC, Dubai, UAE
Педагогика высшей школы: методология и практика. Edizioni
Magi, Roma, Italy
Дополнительное образование: проблемы, поиски, решения.
Pegasus Publishing, Lisbon, Portugal
Проблемы и тенденции развития школьного образования.
Editorial Arane, S.A. de C.V., Mexico City, Mexico
Вопросы педагогической и коррекционной психологии. Thorpe
Bowker. Melbourne. Australia
ЮРИДИЧЕСКИЕ НАУКИ
Политико-правовые и административные проблемы развития
местного самоуправления. Edizioni Magi, Roma, Italy
Судебная система на современном этапе развития.
Publishing house «BREEZE», Montreal, Canada
Трудовое законодательсвто: отечественный и зарубежный
опит. Pegasus Publishing, Lisbon, Portugal
Конституционное право: проблемы и перспективы развития.
Aspekt Publishing of Budget Printing Center, Taunton, United States
of America
Основные
направления
развития
современной
юриспруденции. Agenda Publishing House, Coventry, United
Kingdom
Корпоративное право: вопросы теории и практики.
Les Editions L'Originаlе, Paris, France
Социальное законодательство в условиях глобализации.
Verlag SWG imex GmbH Nürnberg, Deutschland
Гражданское право и гражданский процесс: тенденции
развития. EDEX, Madrid, España
Право и Интернет. Anchor Press Ltd, Nelson, New Zealand
Уголовное право, криминалистика и криминология:
теоретические и практические аспекты. FIDELITE EDITIONS,
Namur, Belgique
Нотариальное право: теория и практика.
Henan Science and Technology Press, Zhengzhou, China
Полиция как институт общества.
Editorial Arane, S.A. de C.V., Mexico City, Mexico

28 Февраля 2017

Март 2017

28 Февраля 2017

Март 2017

28 Февраля 2017

Март 2017

28 Марта 2017

Апрель 2017

28 Апреля 2017

Май 2017

28 Мая 2017

Июнь 2017

28 Июня 2017

Июль 2017

28 Июля 2017

Август 2017

28 Августа 2017

Сентябрь 2017

28 Сентября 2017

Октябрь 2017

28 Октября 2017

Ноябрь 2017

28 Ноября 2017

Декабрь 2017

28 Декабря 2017

Январь 2018

28 Января 2017

Февраль 2017

28 Февраля 2017

Март 2017

28 Марта 2017

Апрель 2017

28 Апреля 2017

Май 2017

28 Мая 2017

Июнь 2017

28 Июня 2017

Июль 2017

28 Июля 2017

Август 2017

28 Августа 2017

Сентябрь 2017

28 Сентября 2017

Октябрь 2017

28 Октября 2017

Ноябрь 2017

28 Ноября 2017

Декабрь 2017

28 Декабря 2017

Январь 2018

Авторам выдаются справки об участии в разработке научных хозрасчетных тем:
1) Формирование механизма эффективного регулирования и управления экономической деятельностью
предприятий (№ государственной регистрации 0113U007514).
2) Теория и практика управленческого и бухгалтерского учета, анализа и аудита деятельности субъектов
хозяйствования (№ государственной регистрации 0113U007515).

157

3) Разработка концепции обеспечения экономической безопасности в условиях глобализации мировой
экономики (№ государственной регистрации 0113U007516).
4) Проблемы социально-экономического развития предпринимательства (№ государственной регистрации
0114U006191).
5) Формирование и совершенствование механизма устойчивого развития экономических систем (№
государственной регистрации 0114U006192).
6) Повышение эффективности управления предприятиями различных организационно-правовых форм в
условиях финансово-экономической нестабильности» (№ гос. регистрации 0114U006193).
7) Социально-экономические проблемы менеджмента (№ гос. регистрации 0114U006189).
8) Проблемы занятости и регулирования трудовых отношений в отраслях экономики (№ гос. регистрации
0114U006190).
9) Методологические и практические основы экономики природопользования» (№ гос. регистрации
0114U006194).
Координатор – секретарь оргкомитета
кандидат экон. наук, Дробязко Светлана Игоревна
тел. +38 (068) 851-75-52
E-mail: ecofin.at.ua@gmail.com
Сайт: http://ecofin.at.ua

Научный журнал «ЭКОНОМИКА И ФИНАНСЫ»
оказывает услуги по:
- разработке макета для издания в типографии и/или печать по макету автора
различных видов полиграфической продукции: монографий (авторских и коллективных),
книг, брошюр, учебников, учебных пособий, сборников статей и материалов конференций и
других материалов в мягком и твердом переплете без ограничения тиража (от 1 до 1000
экземпляров);
- профессиональной корректуре текста;
- профессиональному переводу текста на: русский, английский, немецкий,
французский, украинский и другие языки;
- присвоению выходных данных (УДК, ББК) и ISBN Австралии, Австрии,
Болгарии, Великобритании, Германии, Канады, США, Украины;
- размещению научных работ в научной электронной библиотеке eLIBRARY.RU
и в Российском индексе научного цитирования. Разместить можно как новые научные
работы, так и труды, изданные под Вашим авторством ранее.
Подробная информация на сайте журнала: http://ecofin.at.ua/
Надеемся на дальнейшее сотрудничество.

158

Научный журнал «ЭКОНОМИКА И ФИНАНСЫ» (Украина)
приглашает принять участие в

Международном еминаре-стажировке:

«Наука и образование: европейский опыт»
European academy of sciences (Coventry, United Kingdom)
Целевая группа: профессорско-преподавательский состав, руководители высших
учебных заведений, аспиранты, докторанты, магистранты, представители органов
государственного и местного самоуправления, общественных организаций, предприятий,
финансовых и других учреждений, все заинтересованные лица.
Форма участия - заочная (дистанционная).
Программа Международного семинара-стажировки:
Публикация статьи в сборнике статей
36 ч
72 ч
или научном журнале
100
150
Стоимость, ЕВРО *

108 ч
200

* Эквивалент в гривне или российских рублях по коммерческому курсу на дату
оплаты.
Платежные реквизиты для оплаты организационного взноса высылаются
участникам дополнительно.
В стоимость участия входят следующие расходы: публикация статьи в сборнике
научных статей или научном журнале, получение сертификата международного образца о
прохождении программы повышения квалификации, стоимость рассылки сборника статей
(научного журнала) и сертификата международного образца о прохождении программы
повышения квалификации заказным письмом.
Рабочие языки публикации статей: английский, русский, польский, немецкий,
французский, украинский и др.
Контактная информация:
кандидат экон. наук, доцент Дробязко Светлана Игоревна
моб. тел. +38 (068) 851-75-52 (Viber)
Skype: svetlana16471
E-mail: conf.at.ua@gmail.com
Сайт: http://conf.at.ua

159

Scientific journal
«ECONOMICS AND FINANCE»

AGRICULTURAL
UNIVERSITY - PLOVDIV

PRIORITY RESEARCH AREAS

Collection of scientific articles

Сopyright © 2017 by the authors
All rights reserved.
WARNING
Without limitation, no part of this publication may be reproduced, stored, or
introduced in any manner into any system either by mechanical, electronic,
handwritten, or other means, without the prior permission of the authors
Edited by the authors.
ISBN 978-617-7214-53-2

160

