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ПЕРЕДМОВА
Кінець XX та початок XXI століття характеризуються
провідними спеціалістами з менеджменту як часи бурхливих
змін в парадигмі управління. Глобалізація і регіоналізація
виступають головними процесами розвитку сучасного світу, що
не тільки суттєво впливають на економічне життя, але і
спричиняють політичні, соціальні і навіть культурноцивілізаційні наслідки. Ці наслідки все більше відчувають на
собі практично всі країни світу. Серед них і Україна, яка цілком
усвідомлено, активно і цілеспрямовано просувається шляхом
інтеграції в світову спільноту. Глобалізація як становлення
світоцілісності, виявляється, перш за все, у формуванні єдиного
соціально-економічного,
політичного,
культурного
і
інформаційного простору. Цей процес соціальних змін останніх
десятиліть полягає у формуванні єдиного всесвітнього ринку,
інформаційної відкритості, появі нових інформаційних
технологій, а також у збільшенні глобального культурного
зв’язку. Управління в процесі глобалізації дозволяє країнам
обмінюватися досвідом, використовуючи при цьому досягнуті
успіхи і враховуючи труднощі, з якими вони стикаються. Цей
процес сприяє взаємному збагаченню ідеалів, культурних
цінностей і прагнень з урахуванням визнання культурної
різноманітності. Як тенденція світового розвитку, глобалізація –
це явище, що визначається ринковими, а не державними
факторами, і означає гомогенізацію життя.
Формування нових інтеграційних економічних відносин в
Україні і загострення конкуренції об’єктивно змушують
керівників та менеджерів кардинально змінювати систему
поглядів на управління підприємством у нестабільному та
важкопрогнозованому зовнішньому середовищі. Сьогодні
головним завданням стає адаптація не до самих змін ринкових
умов функціонування, а до швидкості цих змін. У зв’язку з цим
необхідна така система управління, яка була б здатна адекватно
і своєчасно реагувати на зміни як внутрішнього, так і
зовнішнього середовища. Тому цій проблемі приділяється все
більше уваги в теоретичних дослідженнях науковців та
практичній діяльності суб’єктів господарювання.
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Філософія соціально-економічного розвитку України на
сучасному етапі полягає у пізнанні глибинних факторів
національного і загальноцивілізаційного прогресу. Саме нові
ідеї нададуть змогу задіяти інформаційні, інтелектуальні,
організаційні, матеріально-фінансові ресурси України для
цивілізаційного стрибка і розв’язати невідкладні проблеми часу.
Це змушує акцентувати увагу на головних напрямах розвитку
управління із застосуванням автаркічних циклів при
забезпеченні достатнього рівня життєвого комфорту; створення
соціально-організаційних структур, які діятимуть на принципах
самоорганізації і виконуватимуть координуючу та організуючу
роль подолання в суспільстві кризових явищ.
Враховуючи, що традиційний менеджмент, як механізм у
різних його моделях, формах, системах вичерпав себе, оскільки
не сприяє розв’язанню глобалізаційних проблем розвитку
цивілізації, виникла об’єктивна необхідність сформулювати
парадигму менеджменту XXI століття – менеджменту, сутність
якого полягає у протистоянні процесам саморуйнації; створенні
умов для гармонізації відкритих саморегулятивних систем:
людини, організації, суспільства; створенні умов для реалізації
творчого потенціалу кожної людини; формування і
впровадження механізму управління на всіх рівнях для будьякої відкритої соціально-економічної системи.
За цих умов особливої актуальності набувають дослідження,
присвячені теоретичним та методичним аспектам формування
напрямків розробки сучасних моделей менеджменту, їх
впровадження та реалізації з урахуванням можливостей
вітчизняної економіки. Питання, пов’язані з управлінням на
макроекономічному
рівні
і
на
рівні
підприємства,
актуалізуються і на теоретичному, і на практичному рівнях, що
підтверджується науковими позиціями досвідчених авторів та
початківців, й забезпечує наукову дискусію і для дослідників, і
для практиків.
Цим та іншим проблемам присвячена колективна монографія
«Менеджмент ХХІ століття: глобалізаційні виклики». Викладені
в колективній монографії тенденції розвитку теорії управління
на основі аналізу науково-теоретичних та методичних
наопрацювань вчених і практиків створюють можливості для
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практичного використання накопиченого досвіду, визначають
зміст управління, а їх усвідомлення повинно стати основою для
вибору орієнтирів подальших досліджень, спрямованих на
удосконалення теорії управління. В колективній монографії
значна увага приділяється завданням практичного характеру,
пов’язаних
з
формуванням
організаційно-економічного
механізму управління організаціями в умовах глобалізації,
розробкою методів, принципів, моделей управління з
врахуванням сучасних наукових підходів та консолідованій
інформатизації бізнес-процесів сучасних підприємств.
У монографії викладено результати досліджень та наукові
позиції авторів різних країн щодо таких аспектів управління, як:
управління організацією як соціально-економічною системою;
інноваційний, інвестиційний та інформаційний менеджмент в
системі сучасного підприємства; кадровий менеджмент
в
сучасній організації; галузеві та регіональні аспекти сучасного
менеджменту; публічне управління; аграрний менеджмент;
менеджмент туристичного бізнесу; міжнародний менеджмент та
менеджмент
зовнішньоекономічної діяльності; управління
ризикозахищеністю, безпекою та конкурентоспроможністю
підприємства; маркетинговий менеджмент; сучасні підходи до
управління вищою освітою.
Авторами охоплено досить широке коло проблем – від
формування концептуальних засад управління потенціалом
розвитку держави до прикладних аспектів управління окремими
його підсистемами та суб’єктами господарювання.
Монографія складається з двох розділів та 70 підрозділів,
кожен з яких є досить самостійним за змістом проблемних
питань.
Структура монографії, а саме, наявність двох частин:
«Розвиток сучасної парадигми менеджменту в Україні:
національні та глобалізаційні аспекти» та «Управління
сучасними соціально-економічними системами в умовах
регіоналізації та світової інтеграції» допомагає зосередитись як
на концептуальних питаннях формування та розвитку еконосоціо-екологічної складової, так і проблемах забезпечення
процесу практичного застосування розроблених моделей
управління.
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Підготовка колективної монографії в межах двох науководослідних тем: «Макроекономічне планування та управління
системою вищої освіти України: філософія і методологія»
(державний реєстраційний номер 0117U002531); «Управління
соціально-економічною системою в умовах національних і
глобалізаційних викликів» (державний реєстраційний номер
0117U003102) підкреслює її не тільки наукову, але й практичну
спрямованість. А тому результати досліджень, викладені в
колективній монографії авторами, представляють наукове та
практичне значення.
Позитивною стороною колективної монографії є системність
та логічність побудови, простота та доступність викладення
матеріалу, наявність прикладів та ілюстративного матеріалу.
Сподіваємося, що запропонована монографія стане ще одним
кроком до наукового вирішення проблем формування
ефективної системи управління в складних глобалізаційних
умовах.
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THE FOREWORD
The end of XX and the beginning of the XXI century are
characterized by global management specialists as times of violent
changes in the management paradigm. Globalization and
regionalization are the main processes of the development of the
modern world, which not only significantly affect economic life, but
also cause political, social and even cultural and civilizational
consequences. These consequences are increasingly felt by almost all
countries of the world. Among them, Ukraine, which is fully
conscious, actively and purposefully moves towards integration into
the world community. Globalization as the emergence of worldwideness, manifests itself, first of all, in the formation of a single
socio-economic, political, cultural and informational space. This
process of social change in recent decades consists in the formation
of a single global market, information openness, the emergence of
new information technologies, as well as in increasing the global
cultural connection. Governance in the process of globalization
allows countries to share experiences, using the achievements made
and the difficulties they face. This process contributes to the mutual
enrichment of ideals, cultural values and aspirations, taking into
account the recognition of cultural diversity. As a tendency to global
development, globalization is a phenomenon that is defined by the
market, and not by state forces, and means homogenization of life.
The formation of new integration economic relations in Ukraine
and the intensification of competition objectively force executives
and managers to radically change the system of views on enterprise
management in an unstable and difficult predicted external
environment. Today, the main task is to adapt not to the changes in
market conditions of operation, but to the speed of these changes. In
this regard, a management system that is capable of responding
adequately and in a timely manner to changes in both the internal and
external environment is necessary. Therefore, this problem is given
more and more attention in theoretical researches of scientists and
practical activity of business entities.
The philosophy of socio-economic development of Ukraine at the
present stage is to know the underlying factors of national and
general civilization progress. These new ideas will enable the
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information, intellectual, organizational, material and financial
resources of Ukraine to be used for the civilization jump and solve
urgent problems of time. This forces to focus attention on the main
directions of management development using autarkic cycles while
providing a sufficient level of comfort of life; creation of social and
organizational structures that will operate on the principles of selforganization and will carry out a coordinating and organizing role of
overcoming crisis phenomena in society.
Taking into account, that traditional management, as a
mechanism in his different models, forms, systems exhausted itself,
as does not assist the decision of problems of globalization of
development of civilization, there was an objective necessity to set
forth the paradigm of management of XXI of century – to the
management essence of that consists in opposition to the processes of
self-destruct; conditioning for harmonization of self-regulation open
system: human, organization, company; conditioning for realization
of creative potential of everybody; forming and introduction of
management mechanism is on all levels for any socio-economic open
system.
The researches, sanctified to the theoretical and methodical
aspects of forming of directions of development of modern models of
management, their introduction and realization taking into account
possibilities of home economy, acquire at these terms of the special
actuality. Questions related to the management at macroeconomic
level and at the level of enterprise are updated on theoretical, and on
practical levels, that is confirmed by scientific positions of
experience authors and beginners, and provides a scientific
discussion for researchers, and for practical workers.
A collective monograph «Management ХХІ century: calls of
globalization» is devoted to these and other problems. Progress of
management theory trend on the basis of analysis of theoretical and
methodical groundwork scientists and practical workers highlighted
in the collective monograph create possibilities for the practical use
of the accumulated experience, determine maintenance of
management, and their realization must become basis for the choice
of reference-points of the further researches sent to the improvement
of management theory. In a collective monograph considerable
attention is spared by the task of practical character, related to
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forming of organizationally-economic mechanism of management
organizations in the conditions of globalization, by development of
methods, principles, case frames taking into account modern
scientific approaches and to the consolidated informatization of
business processes of modern enterprises.
In a monograph is devoted the results of researches and scientific
positions of authors of different countries are expounded in relation
to such aspects of management, as: management organization as by
the socio-economic system; an innovative, investment and
informative management is in the system of modern enterprise; a
skilled management is in modern organization; branch and regional
aspects of modern management; public management; agrarian
management; management of tourist business; international
management and management of foreign economic activity;
management of risks, by safety and competitiveness of enterprise;
marketing management; the modern going is near a management
higher education.
Authors are overcome the wide enough circle of problems - from
forming of conceptual principles of management of development of
the state potential to the applied aspects of management his separate
subsystems and subjects of manage.
A monograph consists of two divisions and 70 subdivisions, each
of that is independent enough on maintenance problem questions.
Structure of monograph, namely, presence of two parts:
«Development of modern paradigm of management in Ukraine:
national and globalization aspects» and «Management the modern
socio-economic systems in the conditions of revivifying and world
integration» helps to be concentrated both on the conceptual
questions of forming and development of economical, social
environmental constituent and problems of providing of process of
practical application of the worked out case frames.
Preparation of collective monograph within the limits of two
research themes: the «Macroeconomic planning and management of
higher education of Ukraine the system: philosophy and
methodology» (state registration number 0117U002531); «A
management the socio-economic system in the conditions of national
and globalization calls» (state registration number 0117U003102)
underlines not only scientific but also practical orientation. The
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results of researches are stated in a collective monograph by authors
present a scientific and practical value.
Positive party of collective monograph are the system and logic
of construction, simplicity and availability of exposition of material,
presence of examples and illustrative material.
We hope that the monograph will become another step to the
scientific decision of problems of forming of effective control system
in the difficult terms of globalization.
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РОЗДІЛ 1
РОЗВИТОК СУЧАСНОЇ ПАРАДИГМИ МЕНЕДЖМЕНТУ
В УКРАЇНІ: НАЦІОНАЛЬНІ ТА ГЛОБАЛІЗАЦІЙНІ
АСПЕКТИ
Markina І. А., Doctor of Economics Sciences, Professor,
Aranchiy V. I., Candidate of Economic Sciences, Professor, Rector
Poltava State Agrarian Academy
FEATURES OF ENSURING THE ENVIRONMENTAL AND
ECONOMIC SECURITY
The concept of the national security of Ukraine is one of the most
important conditions for ensuring national interests in the economy,
including the transition to sustainable development, which provides
for a balanced solution of socio-economic tasks and environmental
problems. The principle of long-term sustainable development serves
as a conceptual basis for a modern system of views on the
relationship between man, society and nature. The transition to
sustainable development involves ensuring security in all respects,
and in the close interconnection of the country’s overall security and
sustainable development, all this determines the conditions for the
continued existence of society. Obviously, this relationship should be
based on the results of a comprehensive analysis of the totality of
social, economic and environmental indicators of society
development [9, 10].
Implementing the transition to a sustainable development path
requires the formation of a new strategy that is environmentally and
economically balanced. The concept of combining economic, social
and environmental security opens up new methodological horizons
for the study of security problems. A comprehensive study of the
problems of security and sustainable development is possible in the
context of creating a concept of environmental and economic
security at various levels of management.
The most burning issue of nowadays is the development of
theoretical foundations for effective ensuring of environmental and
economic security and the national economy development on the
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basis of monitoring and diagnosis of real threats, as well as
economic, social, organizational and other measures aimed at
overcoming negative trends, localizing and eliminating them,
preventing the occurrence of events that pose a threat to the
economic security [8].
The consideration of economic activity in interrelation with the
ecological component is a relatively new phenomenon for economic
science to explore. Various aspects of the problem of ensuring
environmental and economic security began to attract increasing
attention of scientists and researchers from all over the world.
However, the issues concerning the problems of economic security,
its mechanisms and methods still remain more developed than the
other ones. The key aspects of the problem of the unity of economic
efficiency and ecological security of the functioning of economic
systems is reflected in a number of fundamental scientific works,
written by Belik I.S., Nesterenko N.M., Mekush G.Y.,
Polovyan A.V. and others.
At the same time, it should be noted that the methodology and
methodic approach to diagnosing the formation, functioning and
development of a system for the effective provision of environmental
and economic security in recent scientific publications have not been
sufficiently developed. Specific measures of systemic influence on
economic and environmental mechanisms are generally weakly
related to the results of the analysis of the degree of influence of
threats to economic security, which, combined with unreliable
diagnostics, reduces the effectiveness of the security system
functioning both of enterprises, regions and the state as a whole.
The overall purpose of this paper is to put everyone in the picture
about the main features of ensuring the environmental and economic
security.
The problem of the relationship between society and the
environment requires an urgent solution, the effectiveness of which
is determined by the understanding of the necessity to establish a
rational relationship between environmental and socio-economic
systems, the interpretation of which will determine the ways for the
further development of any business entity.
The level of ecological well-being of the country and its
individual regions is considered to be a key indicator reflecting the
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ecological development of the society. One of the important
conditions on the way to economic development is the reduction of
anthropogenic pressure on the environment and the activities of state
policy-making entities towards the use of the experience of
industrially developed countries to reduce threats to environmental
sustainability, which have negative consequences. Today, the main
destabilizing factor for the economy of any country is the increase in
the number of emergencies, as well as their negative impact on the
environment. But at the same time they are also a stimulating factor
for achieving sustainable development [7].
At the same time, the complexity and uncertainty of the
qualitative and quantitative parameters of environmental security
presupposes the use of an integrated approach to its formation as an
important prerequisite for solving the economic, social and political
problems of society. Taking into account the constant evolution of
internal and external components of environmental security and the
absence of their clear boundaries, it can be argued about the need for
economic decisions with a tentative consideration of the components
of security.
One of the generally accepted economic indicators for the
formation of environmental security is the index of environmental
efficiency. The environmental performance study identifies the
country’s achievements in terms of the state of the environment and
the management of natural resources on the basis of 22 indicators
that reflect various aspects of the state of the environment and the
viability of the ecological system, the conservation of biological
diversity, climate change, public health, economic practices and the
degree of economic activity burden on the environment, as well as
the effectiveness of the state policy in the field of ecology [3].
The next important indicator that characterizes the economic
aspects of environmental security is the index of sustainable
development of society, a combined indicator that measures the
achievements of countries in the world and individual regions in
terms of the sustainability of social development [4].
The concept of sustainable development has a direct economic
and technological rationale, the essence of which can be described by
the so-called «5R» principles of a closed cycle economy: Setting
limits for energy and material consumptions (Reduction);
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Replacement of non-renewable resources with renewable ones
(Replacement); Recovery of necessary structural components from
recycled waste (Recovery); Recycling of waste (Recycling); Multiple
use of products (Reuse).
In this sense, sustainable development assumes that the stock of
capital assets (physical, natural and human capital) remains
unchanged or increases over time.
Classification by a sign of «the kind of influence of destructive
forces» not only reveals the sources of danger, but also reveals the
relationship between the main types of security. Therefore, formation
of the influence matrix (table 1) allows us to identify the cause-effect
relationships and identify common causes of threats and
consequences of impact for economic and environmental
security [2].
Table 1
The cause-effect relationships of types of security matrix [1, 2]

Production

Investment

Scientific and
technical

Social

Financial

Demographic

Political

Damage from the influence of
destructive natural factors on
society and production
Damage or danger arising from
modern technical systems and
production
Threats caused by inherent
contradictions in modern society

Environmental

Consequences of influence or
threats

Economic

The types of security allocated by
areas of activity

++

++

+

+

+

+

+

+

-

Technical and ++
technological

++

++

+

+

+

+

+

+

Public

+

+

+

+

+

+

+

+

Type of
destructive
influence

Geo- and
biophysical

+

Note to the Table 1:
++ strong influence; + weak influence; - insignificant influence.

In addition, the presented matrix of mutual influence reflects the
interrelation of ecology and economics within the technosphere and
makes it possible to proceed to the compilation of a list of
problematic ecological and economic situations. The formation of a
matrix of problematic ecological and economic situations on the
basis of such a sign as «the type of influence of destructive forces»,
allows to rank the dangers and establish priority ones.
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The application of a systematic approach to the subject and
objects of environmental and economic security makes it possible to
identify the basic properties of the ecological and economic system,
to identify threats acting on the part of destructive natural forces and
modern technical systems and industries, and to characterize some of
the priority properties (table 2).
Table 2
Impact of threats on basic properties of ecological-economic
security [1, 2, 4, 10]
Properties

Criteria

Ability to
Sufficient
selfresources for
development simple and
extended
reproduction

Ability to
withstand
destabilizing
factors

The presence
of adaptive
mechanisms
to external
influences

Ability to
provide
interaction.
System
Integrity

Balanced
development
of all
subsystems

Types of threats related to the
properties of environmental
and economic security
Depletion of natural resources.
Irrational
use
of
nonrenewable and renewable
natural resources.
High depreciation of the fixed
assets,
in
particular
environmental equipment and
facilities.
Imperfection of legislative
base and economic mechanism
of the nature protection
activity
and
nature
management.
Emergencies of natural origin.
Increase in the use of natural
resources.
Reducing the reserve of
ecological
capacity,
technology and assimilation
potential of the territory.
The typical errors of expert
research in the expansion of
the technosphere and low
predictability
of
natural
disasters.
The increase of anthropogenic
load etc.

The use of environmentally
incompatible technologies and
technical means.
Violation of the natural
balance of natural systems.
Involvement
of
public
ecological goods into market
circulation.
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Effects
Decrease of the ecological
potential of the territory.
Termination of activity of
companies – nature users and
local industry enterprises.
Loss of jobs and slowdown in
economic growth.
Crisis situation in the economy:
slowdown in the pace of
development due to the
inability to locate new
enterprises and infrastructure
development and so on.

Economic
damage
from
environmental pollution, public
health.
The emergence of disaster
zones due to the loss of the
natural environment of the
property of self-healing.
The pressure of society on
nature, which exceeds its
capabilities, the growth of
environmental
costs
and
inefficiency of the economy.
The increase of costs on
restoration and compensation
of the natural resources.
Global
manifestations
of
technogenesis.
Change in the structure of final
consumption.
Depletion of the main elements
of the natural environment by
the basic components.
Increase
in
industrial
expansion.
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Analysis of the consequences for the main properties of
environmental and economic security from the impact of threats
indicates that the main threats in terms of the scale and severity of
the consequences affect the basic characteristics of the system as
ability to self-development and the ability to withstand destabilizing
factors. Therefore, for an objective assessment of the level of
environmental and economic security, the criteria characterizing the
basic properties of the system can be used.
This approach to estimation the level of environmental and
economic security, which requires the verification of all naturaltechnical systems to be consistent with the ability to withstand
destabilizing factors and the ability to self-development according to
the criteria «the availability of adaptive mechanisms to external
influences» and «sufficient resources for simple and extended
reproduction». The establishment of security criteria allows us to
proceed to the formation of a system of indicators that assess the
level of environmental and economic security.
The above-mentioned approach to assessing the level of
environmental and economic security can be supplemented by a
resource approach that is based on determining the level of
environmental security, conditions and quantitative parameters of
human habitat elements that are used as a resource in any economic
system. While the resource approach is based on the allocation of
general quantitative characteristics of the organization of ecological
systems intended for the regulation of economic activities, an
approach to estimation the level of environmental and economic
security is based on environmental standards, in particular, such as
environmental capacity and technology. The level of ecological and
economic security is integrated with the quality of the ecosystems of
the territory and the intensity of its change as a result of
anthropogenic impact. The quality of ecosystems is quantitatively
characterized by the value of the ecological reservoir (capacity),
which is defined as the difference between characteristics expressing
the quality of its current and maximum permissible state.
Thus, the level of ecological and economic security is estimated
by the degree of correspondence of the ecosystem current state to
accepted standards and the ability to withstand anthropogenic load,
to restore the lost property or to enter a new qualitative state that
34

Менеджмент ХХІ століття: глобалізаційні виклики

satisfies the conditions of stability of the natural economic
community [6].
Another approach, which is widely used to assess environmental
and economic security, is an indicative one, was proposed by the
Organization for Economic Co-operation and Development. It is
based on the use of indices and indicators (figure 1), which are
structured around the main spheres of life and elements of the natural
environment.
Current state

Influence

Reaction

Information

Information

Emissions and failures
The main sources of
anthropogenic
pressure on the
environment in the
context of such
branches of the
national economy as:
- power engineering;
- transport;
- basic industries;
- agriculture;
- construction
industry etc.

Current state of the
environment and natural
resources:
- air;
- water;
- the soil;
- landscapes;
- wild nature;
- non-renewable and
renewable resources.

Subjects of social
activity at the micro
level:
- administration;
- business entity;
- population;
Subjects of social
activity at the macro
and meso level:
- international;
- national;
- regional.

Solutions and
Actions

Resources
Solutions and Actions

Fig. 1. The indicative-index approach to assessing the level of
environmental and economic security [2]
The indicative-index approach is used to determine the
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consequences of human impact on the environment, and a
description of the state of «influence → position → reaction»
indicators.
The first group includes indicators of «influence», characterizing
the anthropogenic load, the use of natural resources and their
dynamics. On the contrary, the second one consists of indicators of
«state», describing the quality of the environment, the quantitative
and qualitative level of the reserves of natural resources. And finally,
the third group includes indicators of «reaction», reflecting the
public’s response to changes in the state of the environment:
prevention or mitigation of negative consequences, adaptation to
them, and compensation for damage caused.
The advantage of the indicative-index approach over the resource
one is that it allows a high degree of aggregation of indicators and
their use in a consolidated form for a territorial and cross-country
comparison of the levels of man-caused load and the current state of
the environment.
Resource and indicative-index approaches can be successfully
used to determine the level of environmental and economic security.
However, to determine the level of environmental and economic
security, the degree of environmental destabilization and the stability
of its basic elements, it is extremely important to use such aggregate
indicators as the technological capacity of the environment, the
ecological capacity of the territory, and the assimilating potential.
However, to determine the level of environmental and economic
security, the degree of environmental destabilization and the stability
of its basic elements, it is extremely important to use aggregate
indicators such as the technological capacity of the environment, the
ecological capacity of the territory, and the assimilating potential.
The existing environmental protection mechanisms, created in the
80’s of XX century for the regulation of anthropogenic impact on
natural complexes, less take into account the ideology of sustainable
development. The most important parameters for them, adopted as
standards, were quantitative estimates of the limits of exposure to
natural complexes, the non-exceeding of which guaranteed safe
living conditions.
Inclusion in the system of assessing of the environmental and
economic security the indicators characterizing the degree of
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environmental destabilization (technological capacity, environmental
capacity, etc.) will allow objectively establish the threshold of the
ability to man-made impact and restore the lost property (or to enter
a new qualitative state). In turn, an assessment of the level of
environmental and economic security requires the application of
indicators of sustainability of the economic and natural resource
potential of the territory. The evaluation scheme should consist of
two modules, the results of which are aggregated into a composite
indicator.
Conclusion. The stability of the economy reflects the strength and
reliability of its main elements. According to Kopteva K.V., one of
the main indicators of sustainability is considered to be the long-term
stability without sharp fluctuations in economic, social and
environmental indicators with a gradual but steady elimination of
existing disproportions [5].
In attempts to find the ways to move to a sustainable development
path, one can identify the need for economic diversification and the
strengthening of preferential control over the environment. However,
it is not advisable to reduce everything exclusively to the solution of
environmental problems, as well as to assert that the task of
protecting the environment is more important than economic growth.
It is important to strike a balance between the three integral
components of sustainable development in the economy, the
environment and the social sphere.
Due to numerous attempts to find the ways to transition to the
path of sustainable development, we can identify the need for
economic diversification and strengthening of the control over the
environment. However, it is not advisable to reduce everything
exclusively to the solution of environmental problems, as well as to
assert that the task of protecting the environment is more important
than economic growth. Therefore, it is important to strike a balance
between the economy, the environment and the social sphere as
integral components of sustainable development.
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COMPARATIVE CHARACTERISTICS OF FISCAL POLICY
IN HUNGARY AND UKRAINE
New fiscal and monetary mechanisms had to be introduced after
the faltering confidence in neoliberal financial system. The
importance of employing these new mechanisms, however, are
fundamental for the whole economy and the society. The newly
forming unorthodox systems in the world can be considered as an
answer for the mistakes of the previous system. In order to provide
appropriate answers literature on institutional economics should be
analysed first. Besides, the scientific systematization of the current
situation is also required. Therefore, the methodology of this
scientific research on the unorthodox Hungarian public finance
system relies heavily on the analysis of empirical data.
Dilemmas about the public finance policy choice in Central
Europe. Fukuyama, professor of international political economy,
argued in his essay «The End of History and the Last Man» that after
the fall of the communist regimes the development of human history
as a struggle between ideologies is largely at an end – the age of
liberal democracies will come after the end of the cold war. As a
response to Fukuyama's book, Huntington wrote an article titled
«The Clash of Civilizations» published in Foreign Affairs Journal in
1993. Huntington pointed out that after the end of the cold war the
primary source of the conflicts will not be political ideologies but
cultural differences in which the Western civilisation (liberal
democracies) is only one among the others. These theoretical
principles become fundamental for countries that were looking for
new paths for growth after the four decade long Soviet-type planned
economy.
Fukuyama states in his book «The Imperative of State-building»1
that, the dominant aim of recent world politics has been to eliminate
1

Fukuyama, 2005 (year of publishing in Hungary)
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the role of the state. This trend can be explained by normative and
economic reasons too. The excessive influence of the state has
resulted wars and oppression in the twentieth century. Besides, the
economic growth and economic efficiency were also hindered by the
over helmed state even in the democratic countries. As a result, state
downsizing become a general trend while market and society aspects
has been over-emphasized and so as under controlled. Parallel to the
expansion of global economy as well as the free movement of capital
and labour, the autonomy of the sovereign states started to
deteriorate.
Despite the fact that the Hungary adopted several market based
economy elements – more than any other country in the Eastern Bloc
– the Hungarian system of planned economy was facing a crisis by
the end of the 1980s. The Hungarian internal economic resources
were mostly exhausted, and the international loans that were serving
the survive of planned economy turned into an unsustainable level of
state debt.
The transition from planned economy to market economy was
conducted along the disciplines of neoliberal economic policy.
Namely, following the Washington Consensus, liberalization and
selling out the state owned companies.
After the political and economic transition, Hungary has adopted
neoliberal economic policy that was imported from the western
countries – the formerly described Fukuyama-Huntington effect2 can
be recognized at Hungarian economic, political and social
development as well as at public finances.
In order to join the European Union Hungary had to meet the
Copenhagen and Maastricht Criteria which are based on neoliberal
principles.
All these what has been said above happened in a too fast way –
without any proper preparation. The transition should have consider
the historical and social aspects of Hungary3.
2

See the detailed description in: Lentner, 2013 page 44.
It is important to emphasize that the Hungarian tribes arrived to the European
Christian world a thousand years after the birth of Christ, where advanced
civilisations and state structures were already functioning. After the Conquest of the
Carpathian-basin (896), the conversion to the western Christian feudal model and
the foundation of the western-type state-administration the Kingdom of Hungary lost
3
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Hungary became a more and more integrated part of the
neoliberal financial and social system of Europe and the world.
However, the country simultaneously started to fall behind and the
financial instability further compromised the chance for a complete
convergence. As a result, Hungary could not realize the level of
development that was «envisioned» in 1989 before the transition.
It is important to emphasize that after the collapse of the soviettype planned economy system, the Fukuyama mentioned neoliberal
model seemed to be the only alternative way for Hungary and the
other Central European countries on their path to the market
economy at the end of the 1980s. However, after twenty years, the
countries employing neoliberal economic model were all in a
financial crisis.
The western civilisations and their «associated» neoliberal
economic policies are in a state of constant system crisis. It is proved
again that the entirely autonomous market actors are unable to selfregulation and self-restraint at any stages of the economy (micro –
enterprise level; meso – industry level; macro level). Since the
elimination of the state control is one of the objectives of liberal
market forces, after a while the market drives itself into crises. The
market forces in themselves are unable to find the way out of the
crises.
According to the current trends, USA remains the leading global
its sovereignty in the middle of 16th century. As a result of the Turkish wars, the
country was torn into three parts and its economic development was halted for over
two centuries due to the defensive war against the Ottoman Empire. After the
expulsion of the Osmans, the country became a part of the Habsburg Empire. As a
result of fighting on the losing side in the wars of the 20th century, Hungary lost
two-thirds of its territory and one-third of its population. Besides, after World War II
Soviet Union influenced the development of Hungarian economy and society. As a
result of this historical background, the Hungarian political thinking includes traits
of (1) the Asian thinking, (2) the European Christianity (social aspects), (3) the
despotic and (4) Byzantine thinking of the Turkish Occupation, and (5) the
collective thinking of the Soviet era. Essentially, all these historical components are
contradictory to the Anglo-Saxon raw neo-liberal system which Hungary forced to
implement as an economic and social model over the course of a few decades.
Failure was programmed. This was a result and even a textbook-example of the
inorganic development path. (This has been the declared opinion of the author for
two decades, see Lentner 2010 in Heller Farkas Eszmetörténeti füzetek.)
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economic actor as production and consumption until 2025, but it will
lose its first place in the global dynamics. Asia will overtake the
European Union in economic terms and Asia role will be significant
in the global dynamics. These prospects raise the question whether
the post-Soviet countries should maintain the one-sided western
orientation in their economic policies (theory, model, practice,
orientation), or they should consider diversification and the
loosening of the traditional neoliberal principles and relations.
The monopoly of Fukuyama’s neoliberal system seems to be over
as a consequence of the 2007 started financial crisis. The faltering of
the neoliberal economic policies (as economic discipline) may result
weakening neoliberal democracies. The question arises, whether the
emerging countries – currently following the neoliberal model –
should change their economic and social models to a development
path that fits their historical legacy and actual capabilities better.
Hungarian adjustment until 2010. The main issue about the
Maastricht Criteria is not the requirement of keeping the government
budget deficit under 3%. The problem lies in cutting back the
government’s tax revenues (tariff cutbacks, tax exemptions for
international corporations) in order to comply with the neoliberal
expectations. At the same time the state transfers for the increasing
number of unemployed people was getting higher and higher while
the tax revenues of domestic enterprises decreased to a low level.
Due to all these factors, the required ratio of government budget
deficit can barely be ensured.
The foreign direct investments modernized the industrial and
service sectors, but did not contribute to the public burden or at least
not in a proportion of their fiscal means. Because of the freedom of
financial and capital transactions international companies were able
to 'negotiate' the taxes affecting their operations while domestic
industry and agricultural actors were deteriorating. Under these
conditions – reduced budget revenues and increased public
expenditures – the government budget could not meet the maximized
3% deficit and the Hungary faced further indebtedness. In terms of
purchasing power parity the Hungarian GDP per capita was 7.380
USD in 1991, and 21.403 USD in 2011, which is a three-fold
increase. The state debt increased from 20 billion USD to
130 billion, which is a six-and-a-half-fold increase, while the
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property of the state was mostly sold off to foreign investors4.
Besides, further 40 billion USD private debt also accumulated.
However, it have to be mentioned, that state debt started to
accumulate from the 1970s and includes loans from both IMF and
WorldBank.
To compare the financial crisis in Ukraine and roots and
remedies. The first, we need to begin to assess imbalances in the
budget sphere. The success of the structural reforms aimed at the
restoring sustained economic growth, modernization of the state's
economy and the welfare of citizens is largely determined by the
efficiency of the mechanisms of the fiscal policy. However, in 2014
the imbalance of the public sector intensified, due to a decrease in
GDP and the temporary loss of the control of the country, combined
with a sharp increase in the budget expenditures, determined the
need to the increase funding for the defense and devaluation of the
currency. Pressure on the budget system and further intensify due to
the need of the servicing the public debt, increased funding of the
defense, rebuild infrastructure of Donbass, social protection etc.
The challenges arising from the external threats and the internal
structural transformation, highlighted systemic inconsistency of the
budgetary control mechanisms in Ukraine. The complex
interweaving existing vertical, horizontal, static and dynamic
budgetary imbalances Ukraine in 2014 was characterized by the
following trends:
1. Save the high level of GDP redistribution through the fiscal
system. The share of the consolidated budget revenues in GDP in
2014 amounted to 29.1% (against 29.0% in 2013), which showed no
significant changes, despite the gradual reduction of the tax rate on
the profit tax and reduction of the tax exemptions. The excessive tax
burden has on the taxpayers negatively affects on the investment
climate in the country and the difficult pulling to the economy on a
trajectory of the sustained growth. In 2014 the share of the
4

It is worth to mention that according to international statistics, during the years of
early transitions, as a consequence of neoliberal system, a capital «officially» worth
twice the amount of state debt flowed to off-shore companies, because one of the
main elements in the economic philosophy of the Washington Consensus was the
reduction of state control and state property. See Lentner 2013, Közpénzügyek.

43

Маркіна І. А., Аранчій В. І., Сафонов Ю. М., Лепейко Т. І. та ін.

consolidated budget expenditures in GDP was 33.4% (in 2013 –
34.5%), indicating a continuing high level of the state commitment to
the provision of public goods and services.
2. Increased state budget deficit. In 2014 the budget deficit was
4.95% of GDP. Excluding the deficit of «Naftogaz Ukraine», it grew
by 13.4 billion compared to 2013 and amounted to 78.1 billion UAH.
It influenced the increase in the fiscal deficit to 72.0 billion (4.6% of
GDP to 4, 4% of GDP in 2013). Given the capitalization of
«Naftogaz Ukraine», the budget deficit exceeded 10% of GDP.
Moreover, financing was mostly due to borrowings.
3. Remained unfulfilled plan to consolidated revenues. The
underperformance was 6.6%, or 32.1 billion USD. This tax revenue,
as opposed to reductions in 2013 increased by 3.8%, due to the tax
innovations as the second half of 2014, and with inflationary effects.
In particular, increased revenues from taxes on personal income
(4.2%), value added (8.4%) and excise duty (23%). However, due to
significant deterioration in the financial condition of entities
significantly decreased revenues from corporate income tax (26.9%).
Reduced imports caused the decrease in revenues from tax on
international trade (5.5%). Reduction of tax revenues for 2014
amounted to 5.3%, which, in particular, due to the decrease in
transfers from the National Bank (19.4%).
4. Increased expenditures of the consolidated budget (to 523.0
billion or 3.4%). This was the result of increased spending on debt
service (by 46.2%), including through the devaluation of the
Ukrainian hryvnya, and on defense (at 84.5%), public order, security
and judicial authorities (13, 8%). At the same time reduced labor
costs and social security (3.1% and 4.1% respectively). Capital
expenditures also funded at a minimum level and decreased by
31.6%.
5. The share of the capital expenditures of the consolidated
budget compared with current expenditures. In 2014 the share of
current expenditures in the structure of the consolidated budget
amounted to 96.2%; share of capital expenditures – 3.8%.
Expenditures for economic activity in the consolidated budget
decreased by 14% and accounted for 8.3% of total expenditures
financed. This negative trend since the crisis the state's role in
regulating socio-economic dynamics is growing, and increasing
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capital expenditures needed to address the priorities of the economic
stabilization.
6. It was worsened performance of the state functions of the
social protection and social security of the citizens. Spending on
health care in the consolidated budget in 2014 totaled 57.0 billion
USD (4.5 billion less than in 2013), and spending on education 100.1 billion UAH (5.4 billion less than in 2013). Expenditure on the
social protection and social security, which had a steady upward
trend in recent years (increased from 20.9% in 2011 to 28.7% in
2013) decreased to 26.5% and amounted to 137.9 billion USD.
Expenditure on the housing and utilities for the consolidated budget
increased by 2.3 times, due to the release of the subventions from the
state budget to local budgets for the repayment of the difference in
fees in the amount of 12,423,100,000 USD. The budget also
increased spending on the mental and physical development (1.4%)
However, in difficult conditions the state provides protection of the
most vulnerable, in particular by providing direct subsidies to
compensate for the consequences of the higher tariffs for gas, heat
that make up this year 24.4 billion USD. If 2014 the direct assistance
from the government through this mechanism received about
1 million Ukrainian families, then this year it will receive up to
4 million families. In addition, the increased level of the social
protection of the citizens who were forced to leave the occupied
territories: in 2015 the direct financial assistance to internally
displaced persons provided funds totaling 3.4 billion USD. It is
planned as a subvention from the state budget the amount of 300
million USD for the infrastructure renewal areas controlled by
Ukraine to Luhansk and Donetsk regions.
7. The continuing need for significant budgetary support the
Pension Fund of Ukraine. The state budget expenditures for the
transfer to the Pension Fund in 2014 were financed amount
75,813,900,000 USD, including to cover the deficit of the
Pension Fund of Ukraine to pay pensions in the amount of
14,683,200,000 USD, which is 32.5% (7080, 6 million USD) less
than in 2013.
The pension system needs further reform to reduce its deficit and
approaching European standards. The important step here is making
in the 2015 amendments to the Law of Ukraine «On pensions», the
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effect of which will take effect from January 1, 2016 required
indexation of pensions, as well as lowering the threshold of taxation
of pension benefits tax on personal income, the unification of rules
for the calculating special and general pensions.
8. The share of official transfers in local budget revenues for ten
years has steadily increased. If in 2002 it was 31.2%, in 2010 –
49.5%, in 2013 – 52.4% and in 2014 – 56.4%, indicating a
strengthening of centralization and the inability of local governments
to independently ensure the development of the administrative units.
The largest share transfers, almost 80-85%, there is a district in
income budgets. About 50% of rural income and budget from 30% to
40% of the regional, city and town budgets and Kyiv also formed
through intergovernmental transfers. The practice of the fiscal
adjustment shows that the increase in subsidy leads to disinterest
resources of local authorities in finding additional sources of revenue
to finance their fixed and authority, reducing efficiency obtained
funds and, consequently, low efficiency of the entire system of
intergovernmental relations.
9. Financial insecurity budgets of local governments. In 2014 the
share of local budgets in the consolidated budget revenues amounted
to 50.8%. In the structure of local budgets, tax revenues accounted
for 37.7%. Their dominant share generates income tax (27, 0%), land
tax (5.2%) and the share of local taxes and fees as the actual source
of local budgets is only 3.5%, while in European countries their
share is nearly 30%. The share of equity and fixed income local
budgets does not exceed 35%. The share of tax revenues in the local
budget revenues amounted to 4.1%, of which 78% were own
revenues of budgetary institutions. The analysis actually mobilized
revenue sources gives reason to believe that the dependence of local
budgets on the results of the redistribution of financial resources
through the state budget is significant, and the lack of an agreed
division of powers does not encourage local governments to increase
their own base of local budgets.
Although by government austerity budget expenditures, including
the reduction of the deficit of the general government, to provide a
break these negative trends will only a new quality of the fiscal
policy.
Theoretical dilemmas of the changes. The declining stability of
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the Hungarian state finances and the decreasing effectiveness of the
institutional mechanisms unfolded during the EU integration. It has
to be emphasized, that this does not mean that Hungary’s EU
integration was unnecessary. However, the integration policy and
regulating system of the European Union and the Hungarian
implementation process are subject to a sharp criticism.
From the summer of 2010, to balance the mistakes of previously
employed economic and financial policy, new acts was enacted
(including budgetary and tax policy) that started to serve national
interests. This means that international companies and banks coming
from the developed countries of the EU have to contribute to public
burden too. This is the most important mean for establishing the
stable state budget. The declaration of the right for state intervention
arrived more than two decades after the democratic transition.
If 'national' public finance measures or any other policy measures
do not comply with the EU rules and regulations, sanctions can be
employed by European Union. Sanctions could range from the
Excessive Deficit Procedure to withdrawing subsidies. Originally,
the founding treaties did not include the possibility of imposing
financial sanctions in case a member fails to comply with EU laws.
The member states, however, repeatedly ignored the judgements of
the Court of Justice of the European Union in the infringement
procedures thus the Maastricht Treaty introduced the possibility of
imposing financial sanctions. After the Court of Justice of the
European Union declared the infringement, the European
Commission can initiate the infliction of the sanction in case a
member state fails to harmonize its legal system with the regulations
of the EU law. In fact, the Court of Justice of the European Union
declared – in order to make these sanctions even more deterrent –
that simultaneously more penalties can be imposed on a member
state. However it is important to emphasize that the evolution of EU
law and EU law enforcement is erratic, thus it is very hard to predict
the outcome of certain decisions – these decisions have unpredictable
government budget expedition consequences too. Therefore, the EU
law and the EU law enforcement represent a burden on the national
budget too. Consequently the member states only have limited
sovereignty regarding their public finances, since a part of them were
delegated to the European Union who acts like a federal state in
47

Маркіна І. А., Аранчій В. І., Сафонов Ю. М., Лепейко Т. І. та ін.

some terms. A harmonic order could still be reached by realizing the
interest relations of Europe as a whole, while simultaneously
ensuring the actual representation of national interests. However, the
neoliberal economy and its «associated» open society with the
functionally weak public administration as well as the European
Union are in a state of permanent system crisis.
As a result of the crisis described above, the role of the state is
getting stronger again based on different economic disciplines.
According to the institutional economic approach, regulations, laws
and informal constraints fundamentally determine the development
opportunities of an economy and a society. Regarding the economy,
the most important task is to reduce the transaction costs and
uncertainty as well as to reduce externalities and information
asymmetry. Market failures should be addressed by adequate
regulations. Therefore, one of the aims of the economic policy is to
establish an adequate institutional matrix5 that is capable of
addressing a given period’s issues in the most effective way.
A flexible and adaptive regulatory framework should also be
established. The sanctions of the EU in the infringement procedure
are capable to enforce the Union law against the member states in the
long run only. Several years may pass by after initiating the
infringement procedure against a national government until a
decision is made. In many cases the sanction payment relates another
fiscal year. Therefore the Court of Justice of the European Union
established the practice of indirect sanctions against the member
states. Namely, by the force of the EU law private individuals are
entitled to claim compensation from the member states for all the
injury that was caused by their infringement of the EU law. Besides
the liability above, the non-contractual liability of the EU is also
worth mentioning. The non-contractual liability should only be
applied in limited cases, since the «overuse» of this rule could
jeopardize the discretional measures of the EU economic policy. The
discretional measures are essential for the effective economic
administration.
5

Rodrik’s institutional matrices theory (institutions ensuring the protection of
property rights, bound to market regulations, supporting stabilisation and
legitimating) Rodrik D. 2000, 2003
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The change in leading economic basics and theories concerns
mainly the state finances and the controlling and regulatory functions
of the state – according to my opinion these are integral parts of the
science of public administration. The public administration «in
cybernetic sense» does not only regulate but controls. Therefore, the
findings of the leadership theory should be also applied.6 The
appreciation of the science of public administration is indisputable.
In times of crisis the state provides stability while in times of
prosperity the dynamic creation of values without state controls is
preferred. An important question in the theory of public
administration is whether the consolidating role of the state in times
of crisis also includes the establishment of the rules and institutions
of the new order after the consolidation. And what is the role of the
state in the new order? Does it get weaker again or does it stabilise
on a higher level than before? Obviously, a recession or a crisis is
always a correction of a rapid growth. The crisis is a result of
overproduction or over-crediting. The 1929-1933 crisis is evidence
of the former one while the subprime crisis is evidence of the latter
one. In times of prosperity the lack of self-regulation and selfrestraint both on production and financial markets is a basic issue. In
the neoliberal system there are no constraints, since the controlling
and regulating role of the state has already been cut back to a
minimum level. The overdriven economy leads to social tensions
too. It still remains the responsibility of the state to address the social
issues and establishing the balance and rationality in production and
crediting as well as in public expenditures. The past centuries proved
that it is possible to establish public finance relations that are capable
to address prosperity, recession and consolidation. «Market economy
can only exist in market society» stated Károly Polányi7. In fact,
market economy can only exist in a market society that is interested
in and capable of maintaining a market economy.
Economic needs cannot be fulfilled locally, only globally (on
system-level) so the extended role of public administration is proved.
Consequently, the basic concepts of economics – scarcity and
competition – are no longer sufficient for understanding the issues of
6
7

Bukovics I. 2013
Károly Polányi, 1946
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public administration, or for its scientific foundation.
The harmonisation of the rules for fulfilment of the economic
needs is necessary in which the public administration performs an
organizing role (active economic government). The last «constraints»
of the Glass-Steagal Act were abolished during the presidency of Bill
Clinton. One of the main arguments against the paragraphs of the
Dodd-Frank Act entering into force after it was adopted in 2010, that
the regulation reduces the efficiency of generating profits. Both cases
confirm that when the market actors think that there is prosperity on
the market they start to consider the strengthened state regulation and
control as an obstacle8. It is hard to predict for how long the current
«state regulation friendly» environment will last and what kind of
forces with what kind of measures will take actions against it.
Local conditions in Central and Eastern Europe. Market economy
can only survive in a society that is interested in maintaining the
market economy. This statement applies to the neoliberal market
economy currently in ruins, to the new-orthodox market economy
currently under renovation, and even to the unorthodox market
economy which is the complete opposite of the neoliberal production
mode. Thus both national economies and regional world economic
centres are organized according to interests including the ways of
production too. German authors9 wrote in 2012 that although
nowadays the EU’s economic aims are the central topic of
discussions, it was essentially founded for political reasons. From the
very first moment, the member states were determined to integrate
Germany into an international community in order to ensure peace
and to prevent the rebirth of a restless power centre in Europe.
Furthermore, a single European market has its benefits too: due to
the comparative advantages the optimum utilization of benefits
arising from different locations is achievable, so is the production in
larger (economic) scales for a wider market with reduced transaction
costs. The aim of creating a single economic area was already
included in the founding treaty of the European Economic
Community, providing the free movement of goods, capital, persons
and services also known as the four freedoms. As a result of linking
8
9

For details see Lentner, 2013. Bankmanagement
Wenzel et al. 2008
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the interests is an ongoing 69 year long period of constant peace in
Europe. Germany is the economic engine of the European Union.
Technological quality standards of production and democratisation
of societies in Eastern and Central Europe show significant
improvement. However, the transition countries achieves much
lower level of development than the countries in the western region
of the European Union. Regarding Hungary, 85% of resources for
implemented investments came from the European Union. The
amount of subsidies received from the EU is several times higher
than Hungary’s payments to the EU10. Even though the rules of the
European single market are breached and in times of financial crises
protectionism significantly prevails in the member states and 2004
joining member states did not receive any kind of financial help,
maintaining the European Union is the interest of Hungary and also
the interest of other member states. In spite of all these
inconsistencies and controversial solutions, there is no need to be
afraid of bankruptcies in case of the recently joined members of the
European Union. In fact, their systems are still developing, although
the path of this development may not be the most optimal one. It is
important, however, for the Central European countries that joined
the EU after 2004 – and especially for Hungary – to employ a public
finance policy and crisis management which will fit their
capabilities.
Unorthodox fiscal crisis management. The formerly employed
neo-liberal economic policy was discontinued from 2010. Stopping
the growth of public debt and reducing the budget deficit has become
the main objectives of the government. Therefore, the national
assembly has maximized the desired level of state debt at 50% of
GDP in the new Constitution of Hungary11. In order to balance the
budget the government has implemented several measurements to
expand budget revenues – international corporations and banks need
to contribute to budget revenues now at a greater level than
previously. Parallel to these measurements, the financial governance
provided financial ease to SMEs: those firms and enterprises whose
10

Although, in return, Hungary give its entire internal and former external
markets for the corporations and banks of the developed member states.
11
The Constitution of Hungary was announced on 25th April 2011.
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net revenue is under 500 million HUF12 yearly have to pay only 10%
corporate tax instead of 19%. The personal income tax burden was
also reduced from 36% to 16% thus the financial ease appearing at
working population too.
The measurements outlined above has resulted a balanced budget
on the one hand, and a growth in income of households on the other
hand. The income growth of the households has contributed to the
increase of the effective demand.
There are some new subsidy schemes included in the fiscal
policy, namely, the personal tax benefits of the families with children
has extended and public work programs has started in order to
reintegrate the unemployed people into the labour market. As a result
of the incentives promoting work during the last four years, more
than 250 thousand new jobs have created. The statistic shows that
working population covers about 4 million of the 10-millionpopulation of Hungary.
One of the main result of the Hungarian fiscal policy is that the
averagely 7.2% budget deficit that was characterizing the 2002-2010
period, has reduced below 3% from 2010. This improvement has
made it possible that Hungary was dropped out of the Excessive
Deficit Procedure of the European Union in the summer of 201313.
In order to increase the income level of the households – as an
element of the social support scheme – the official price control
mechanism was extended. The fees and charges of utilities and the
costs of banking have been reduced significantly.
The course change in fiscal policy have resulted a stable budget
deficit level under 3%. This low level of deficit is essential because –
considering the classic thesis of finance – the previously increasing
level of deficit generated higher level of inflation. Following the
thesis, the reduced deficit level resulted lower level inflation in
Hungary. Additional effect is that smaller budget deficit contributes
to a cheaper state because the need of external (mostly foreign)
financial resources has also declined. Since the Central Bank of
Hungary has started to reduce the base rate14 in 2011 (before the
12

1 USD = 223,7 HUF (average exchange rate of 2013)
Hungary was under excessive deficit procedure from the EU accession in 2004
14
At the end of 2011 the base rate was 7%. Today (22.07.2014) it is 2,1%.
13
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2013 change in monetary policy) the lower level of deficit and also
the national debt can be financed in a cheaper way from the market
through reduced interest rates on government securities. Besides, the
public expenditures of a financially well-organized state are spent
more effectively, thus there is no need to borrow additional money
(higher proportion of public expenditures are covered by the same
amount of state income level). As a result, less public funds are spent
on interests of state debt. This way a cheaper state has been created.
The government has paid attention to the fiscal stabilization both
of the local governments and of the families. In order to stimulate the
economy, the former government applied no restrictions for the
foreign currency based loans. However, due to the 2008 financial
crisis, the exchange rate of the Hungarian Forint depreciated
significantly. Thus both the families and local governments with
foreign currency loans become unviable. As for the local
governments, the central government assumed a part of their debt. As
for the households, the new financial government introduced family
saving actions such as fixing exchange rate, providing costless loan
pre-payment possibility and establishing of National Asset
Management Agency.
Academic framework of the changes. The philosophy of the new
Hungarian financial governance is based on the pro-active economic
influencing, regulating and controlling activity because sustainable
fiscal path can be reached only by stable financial system and
effective coordination between the fiscal and monetary policy.
The fiscal mechanisms are controlled strongly by the state: to
control the public funds the state has built up a three level control
system that includes the State Audit Office of Hungary (supreme
audit institution), Government Control Office, and internal auditors
of the public funded institutions. The aim of this three-level
controlling system is to ensure regular and effective public spending.
Jurisprudence and economics, however, are not able to provide
scientific taxology to the operation of a well-organized and proactive
state in Hungary because on the one hand the excessive descriptive
nature of the jurisprudence and on the other hand economic
education focusing on business disciplines (profit-making
methodologies). Public finance, public accounting and public fund
audit are peripheral areas in Hungarian economic education. The
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Hungarian government has recognized the advantage that can be
reached by creating a new university focusing on all areas of public
administration, therefore and National University of Public Service
was established in 2011.The main subjects are public finances,
public administration, public policies, public management policies,
state management, human resource management and e-government.
Since the need for active management by the state has increased,
the importance of public administration also appreciated. Due to the
interdisciplinary nature of public administration, it includes policy,
economy and law at the same time. The main aim of public
administration is not to make profit but to increase the welfare of the
society. To increase the welfare, public administration needs experts
who can lead the changes in every level of government.
DPM paradigm has shaped in neo-liberal economic system where
the economic role of the state was minimized: regulations and
controls were hardly applied. This attitude of the businesses has
appeared in public administration too and NPM paradigm was
developed.
However, the crisis of the neo-liberal ideology has increased the
importance of public administration. The basis of a strong and proactive state requires effective and transparent public finances that are
based on up-to-date scientific knowledge (academic background). As
a consequence of the 2008 financial crisis, bank regulation, bank
management and bank supervision has become also a part of the
interdisciplinary public administration15.
As we can see, the importance of public administration as a
science has been increasing. The 2007-2008 financial crisis has
shown that it is not appropriate to leave the market oneself and it is
particularly relevant today to think of public institutions. It is also
clear that economic issues cannot be explained without
understanding the direct and indirect consequences of the decisions.
The institutional matrix of Rodrik16 explains that different
institutions can fulfil their task only if all of them are able to make
substantive effect on the course at the same time. Protection of
ownership, market regulation, economic stabilization and legitimacy
15
16

See Lentner, 2013a
Rodrik, D. 2000, 2003
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are such institutions.

Fig. 1. New public finance system of Hungary
Source: Lentner, 2014

The regulation of financial system is an important field of the
institutional approach to public financial system. This area has been
significantly reshaped in Hungary because of the 2008 financial
crisis. The central bank due to its regulating function has become one
of the most important stabilizing factors in the Hungarian economy.
According to the classical approach, this stabilization factor concerns
only for price stability. However – as it was partly described above –
the role of central bank in macroeconomic and social stability also an
issue nowadays for the central banks. It also means that the 2008
crisis has ended the consensus about the economic role of monetary
policy. For instance, redistributive effect of monetary policy has
come into the limelight. In order to model the effects of the central
bank decisions it is fundamental to develop a framework for the
analysis. This framework should contain both complex economic and
social aspects. In Hungary this new framework is under development
now.
Now examine the prospects for financial stability in Ukraine
based on the improving fiscal policy given above. Next steps of the
forming a new model of the fiscal policy that will effectively solve
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urgent problems of social development and ensure financial
framework for implementing the reforms should be:
 improving the institutional environment functioning fiscal
system based on the principles of social justice, economic efficiency,
fiscal sufficiency, build a simple administrative tax forming an
effective system costs. It is important to establishing efficient control
over the efficient use of resources. Appointed assertion should help
restore social peace and economic development in the country;
 formation of the optimal structure of the budget. Rational
distribution of expenditures for items should be with minimal losses
in providing the level and quality of public goods and services on the
following principles: consistency of regulatory support; balance the
budget system levels; purposes of considering the real needs;
transparency. The introduction of a complete system of planning and
evaluation of the results of the state budget needs to improve the
system of key performance indicators, including effective
performance of public services and should take place within the
system of state planning and forecasting;
 increasing the share of capital expenditures. Investment in
large infrastructure projects will provide important capacity sectors,
to increase the number of jobs of all categories of skills and positive
impact on the revenue side of the budget (receipts income tax,
income tax on individuals etc.) and thus to implement state social
obligations;
 increasing transparency in public finances and the
effectiveness of their distribution and use. The introduction of
medium-term budget planning and forecasting and strategic planning
system, including by introducing a three-year fiscal declarations and
strategic plans of the ministries (within the budget limit amounts
medium) to review the existing system of state programs on the basis
of state planning and forecasting. Requires the introduction of
performance related structural units of authorities assessing the
implementation of strategic and operational plans of these bodies, the
achievement of strategic objectives;
 the continuation of the reforms in the area of public
procurement. Public procurement process should be as transparent as
possible and to consider the general principles of competition.
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Corruption component in the implementation of public procurement
must be eliminated. Legal definition features public procurement
procedures in areas where they are held by one party procedure,
including should provide measures for the prevention of budget
violations;
 reforming of the public financial control and budget relations.
You must create a system of balances existing threats in the public
sector, in particular: to strengthen control over the payment of taxes,
duties and obligatory payments to the budget in full; stabilize fiscal
discipline and reduce the number and scope of violations; improve
the system of accountability of the budget process; strengthen the
coordinating role of the state in this process. Among the priorities of
the improving efficiency of the control is that by Verkhovna Rada of
Ukraine is voted and implementing a new version of the bill «On the
Accounting Chamber», initiated by the President of Ukraine.
You must also introduce a single form of reporting on the state of
fiscal discipline, which must make all the participants of the budget
process that will enable continuous monitoring by region and by
country as a whole, followed by public hearing in the Verkhovna
Rada of Ukraine results of the state financial control as part Report
on the State Budget of Ukraine;
 implementing integrated information-analytical system
«Transparent Budget» in order to ensure the availability of
information on public finances for public use of open reporting of all
funds used recipients of budget funds on their official websites of
providing access in real time to all transactions, carried in the
accounts of the State Treasury Service of Ukraine;
 the enforcement of «structural beacon» envisaged in the
Memorandum of Economic and Financial Policies between Ukraine
and the IMF on the general government deficit (IMF methodology)
and its management tools;
 the further elaborate the coordination of fiscal and monetary
policy. Throughout 2014 and this year the role of the exchange rate
and monetary policy in the formation and implementation of the
budget significantly increased, which increases the need for
coordination. In the outflow of deposits from the banking system, the
state tax instruments must remove excess cash from circulation to
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avoid inflation-spiral-deployment devaluation processes. To stabilize
the exchange rate, balance of payments support expedient to
introduce fiscal measures: the introduction of tax on transactions on
purchase of foreign currency from further growth rates of 0.5 to
2.0%; broadening the tax base military duties of 1.5% on currency
transactions; increasing passive income tax rates from 15% to 20% +
1.5% military duty; legislative approval of the additional import duty
(5-10%); lowering the threshold of controlled operations and
development of transfer pricing control. These steps will also
contribute to filling the budget and enhance the processes of import
substitution by domestic production.
 the further implementation of the reform of fiscal
decentralization, which requires empowering local authorities to
strengthen their fiscal autonomy and determine responsibility. For
this urgent issue is the development of the Cabinet of Ministers of
Ukraine together with ministries redistribution of powers and
responsibilities of regional development management to lower levels
of the hierarchy on the principle of subsidiarity in accordance with
the requirements of the Charter. In addition, the Ministry of Regional
Development, Construction and Housing and Communal Services of
Ukraine, Ministry of Finance of Ukraine with experts NAS Ukraine
needs to develop a method for determining the sufficiency of the
region and the mechanism of state support to regions depending on
the level of self-sufficiency.
Enhancing the effectiveness of fiscal policy be attained by
achieving institutional symmetry observance of the principles of
fairness and fiscal responsibility that will allow not only balancing
the budget flows, but also create a framework for implementing
social reforms, which are recognized by the most appropriate
progressive development of Ukraine.
Hungarian financial policy changes – international context. The
post second world war economic order is now re-shaping again.
During the 1970s the European social market economies 17 were
transformed to neo-liberal economies. From the late 1980s, the
western European countries were able to successfully plant the
neoliberal doctrines at the post socialist Central and Eastern
17

Germany, France and North-European models
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European (CEE) countries. More than 25 years after the democratic
transformation, however, the doctrine became a kind of burden in
those countries where the implementation was not properly prepared.
As every theory, the neo-liberal doctrines should be revised from
time to time and the necessary adjustments have to be made. Today,
parallel to the changing world economic map, the nations – including
Hungary – are started to re-position themselves on this map.
We have to emphasize, that it does not mean the rejection of
whole neo-liberal concept but the disadvantages of the concept have
to be managed in order to prevent further welfare losses.
The struggles to obtain economic resources results new methods
in the 21st century. The states and governments seek to increase (or
maintain) their influence while the chance to realize global
governance is reduced. The traditional economic centres (EU, USA)
that had significant influence on Central and Eastern European
countries previously are losing their positions. The structure of
global economic prosperity are now depending on the developing
world instead of the developed one18. The population distribution
shows that USA and Europe together integrates 1 billion people,
while Asia alone integrates further 2 billion by 2030.The dynamics
of global economy is now determined by the BRICs19.
The economic policy of the European Union is less effective than
those employed in Asian countries while the financial stability of EU
has been decreased recently and its role in world economy is
continuously declining. Nevertheless, EU is still serves as a good
example in the field of science, culture and innovation.
The recent changes of Hungarian public finance system reflects
on the one hand the global economic gravity displacements and on
the other hand the historical efforts about the 500 year desired
independency (including the economic policy). Consequently,
compensating the historical deficits (continuously searching for
better solutions) and the adjustment to the challenges of global
economy are the forces that drives the changes in Hungarian public
18

The situation is the same inside Europe – the growth dynamics of developing
Central and Eastern European countries is significantly higher compared to the old
member states. (e.g. 2014Q1 growth rate of Hungary is 3,5% while this number is
19
Brazil, Russia, India, China 0,9% for the Euro-zone
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finance policy.
The funds from the EU cannot substantially improve the level of
economic development of Hungary. The Hungarian GDP per capita
in 2004 was 63% of the EU average, while this number was 67% in
2012 – considering the same period, Poland, Romania and Bulgaria
showed remarkable dynamic improvement in this index (51% to
67%; 34% to 50% and 35% to 47% respectively). These numbers
mean that the convergence in other post-socialist countries are much
more better than in Hungary. Undoubtedly, Hungary is eligible to use
much more EU funds than the money have to be paid due to the EU
membership – these EU funds are the source of the 90% of the
Hungarian investments. The nature of these investments, however,
are mostly infrastructural.
The EU membership has provided EU funds but in exchange for
the membership the protection of domestic markets and support for
national companies had to be eliminated that caused serious social
problems such as unemployment and fiscal instability.
Results and Conclusions. Since 2010 the Hungarian economy has
been governed on the basis of a policy that considers it a function of
the state to influence the economy and consciously regulate and
control market participants. In order to improve equitable
contribution to financing public duties, the fiscal government has
included international companies and banks among taxpayers, while
the payment obligations of domestic companies and the income tax
payable by the population have been cut considerably. Through
regulated pricing, the household fees levied by public utility
companies have been reduced significantly. As a result of these
measures, the state budget deficit fell below 3 percent, the balance of
payments became positive, Hungary was released from the European
Union’s Excessive Deficit Procedure, government debt is on the
decrease, GDP is up and employment is increasing. The objective of
fiscal government is to increase domestic solvent demand. This is
achieved by using the social market economy model of Keynes and
Konrad Adenauer.
In view of the above for Ukraine today should choose the most
suitable model of the fiscal policy and state support to the economy
as a whole, to evaluate its economic feasibility, and to identify ways
of the legal support; develop and adopt, based on the international
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standards and regulations framework law on the introduction in
Ukraine of state support for export; create legal conditions for
introduction in Ukraine of a new state fiscal policy that would meet
international standards and requirements; create conditions for the
formation of infrastructure for implementation of national fiscal
policy.
As a result of co-ordinated fiscal and monetary governance, GDP
is rising quarter after quarter. We have found new allied partners:
Russia, the former Soviet member states, the countries of the Arab
region and China. In addition to the diversification of our highly
unilateral foreign relations, we also endeavour to moderate excessive
Western orientation in the market of Hungarian government
securities and state investments.
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ACTUAL TRENDS OF LIFE-LONG EDUCATION IN
UKRAINE AND EU
Topicality of the theme of the article is explained that now in the
emerging information society the usual models of the education are
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changing rapidly, the models of work and life; it comes «knowledge
era» with all its cultural, economic and social consequences. The
going to the economy and society «based on the knowledge» or
knowledge-based society, it is accompanied by the spread of the
concept of life-long education or life-long learning, which requires
comprehensive analysis. Recent years we have seen the growing
number of the contingent of the students at the post-graduate
education, training, retraining etc. That is why it is necessary to
research the problems of the adults’ education, which is directly
linked to this area.
The purpose of the article is to determine the trends of the adults’
education as a powerful factor of the social progress and personal
development.
Presentation of the basic material. Mainstreaming of the adult
education in the modern world and the intensity of its development is
predetermined by the high social and economic dynamics of the
society:
 the transition to a postindustrial society and introduce the
concepts of the information society and knowledge society, affecting
economic processes, deepening educational crisis and the crisis of
the competence, the transformation of the adult education on the
important, defining part of the continuous educational system;
 the processes of the globalization and internationalization,
which entails the growth of the professional and social mobility of
the people; significant demographic changes in the population, with
declining birth rates, increasing number of the elderly;
 profound structural changes in the employment, reducing the
need for unskilled labor and semi-skilled labor, a constant need for
acquiring new and expansion of existing competencies;
 democratization of the society, expansion of the political and
social choice, which requires increasing the active participation of
the citizens in public life, development of civil society and ensuring
equality in the educational opportunities for different segments of the
population;
 development of the information and communication
technologies, which are a significant factor in the educational
change;
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 the transition from the concept of the «education for the life»
to «long-life education».
Social development today is based on the knowledge and
primarily on the use of ideas rather than physical abilities, the
possibilities of the technology and not on the processing of the raw
materials or the exploitation of the cheap labor. To a man put
forward new requirements for the mastering her or his lots of
knowledge and skills, it must constantly update their lifetime, which
is the main condition for the successful operation of their own life.
Since the middle of the twentieth century the sestem of adult
education is one of the most important means of the development of
the society and the man.
According to the experts of the US annually updated theoretical
5% and 20% of the professional knowledge possessed by the
engineers, doctors, teachers and other professionals [7]. In today's
world the knowledge is changing faster than generations change. In
this regard American economists even introduced the term «half-life
of the competence» – a period when the moment of the graduation,
due to the flow of the new scientific and technical information,
competence of the specialists is reduced by 50%. In recent years, this
period tends to be a significant reduction. Thus, 50 percent of
«aging» of the knowledge of the engineers who graduated from the
higher educational institution in 1940, was 12 years for graduates of
60th years of the last century – already 8 years, where for the modern
graduate this term was reduced to five years. In just four years, there
is a «competence-life» of the modern health care workers, teachers,
managers. As a result, even university graduates, if not always
continue to learn, very quickly become irrelevant knowledge
carriers [7, p. 318].
It should be emphasized that the rapid growth of the information
has caused problems, especially at the adult education. This requires
constant training, knowledge recovery experts, learning new
activities and the expansion of the technology. And hence there is a
need for life-long learning and a significant improvement of the
process of the adult education.
For the definition of the life-long learning used a number of
terms. In the modern literature we can meet these persistent
connections:
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 «adult education»;
 «continuing education»;
 «further education»;
 «recurrent education» it is an education as a life-long learning
by the alternating with other activities, mainly from work;
 «permanent education»;
 «life-long education»;
 «lifelong learning».
Each of these terms focuses on a certain side effects, but the
general idea is the incompleteness of the life-long education for
adults.
In European discussions on issues about the adult education made
use of the various terms: life-long learning and life-wide learning
(learning all life, that is, including all forms of learning – formal with
the issuance of the certificate or diploma, informal, undertaken at
seminars, conferences; informal, like self-education through
communication, media use, reading, etc.).
The most common interpretation of the term «adult education» is
to consider it as any adult educational activities regardless of the
content, professional orientation, terms and forms of the education,
degree of the institutionalization. The only criterion is the person's
age [2].
The system of the generation and transfer of the knowledge in
recent decades has changed dramatically, and many times their
volume increased. This situation requires the development of the lifelong learning where basic education must be supplemented
periodically programs of the additional education and organized not
as a final, complete, and only as the basis, the foundation, which is
complemented by other programs.
Having analyzed a number of the studies on the designated topics
we can say that increases the need for specifying the leading trends
of the adult education in the current development of the continuing
education in the EU countries and the need to consider innovative
European approaches in the context of the social and cultural change
enlarged European space, taking into account national traditions,
values and mentality specific country, the importance of the
developing a national strategy for the development, improvement
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and quality management system of the adult education, adaptation of
European experience with the specific features and Education of
Ukraine.
The main areas of the international cooperation in adult education
today are:
 implementation of the common research, cooperation with
international funds;
 international conferences, seminars and symposia;
 promote the participation of the national scientific and
teaching staff in the relevant activities abroad and the various
educational forums and scientific exchanges, internships and study
abroad students, teaching staff and scientists;
 publication and distribution of the foreign scientific and
educational literature.
In world practice the multilevel structure formed of the nongovernmental organizations operating in the field of the adult
education, at the global level: the International Council for Adult
Education; on the continental level – European Association of Adult
Education; at the regional level – Nordic Council of Adult
Education; at the national level – the Council of Adult Education in a
single country. International Council for Adult Education (ICAE),
EAEA, Asian Bureau of Adult Education (ASPBAE) and the
Institute for International Cooperation of the German Adult
Education Association (DVV) productive work, exploring various
aspects of adult education.
In most European countries in recent years carried out the public
events (Weeks of the adult education, etc.), which are aimed at the
developing specific forms of the adult education, introduced the idea
of the adult education, continuing education, continuous selfimprovement for human life.
The European Commission brought together various educational
and training initiatives into a single Program life-long learning
(Lifelong Learning Programme). This program replaces the
professional programs and distance education that existed before
2006 the Council of Europe adopted life-long learning as one of the
major components of the European social model. Such training is not
limited to the education sector; it is also a critical factor in the areas
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of employment and social security, economic growth and
competitiveness [11].
The state of the life-long education development is constantly in
the spotlight of the various European institutions. The percentage of
the people aged from 25 to 64 years involved in the various forms of
the life-long learning is 9.7% in the EU. The great attention of the
enterprises is paying to training their employees in the EU. The
percentage of all enterprises, which provide training to their
employees, ranging from 21% in Greece to 90% in the UK and 60%
of the EU average. Positive dynamics is observed in most countries
in recent years joined the EU. The initial training within enterprises
is the most developed in Germany, UK, and Austria, Denmark and
the Netherlands, Italy and France – about 50% of workers.
According to the statistics from Eurostat [13], over a third of the
EU population aged from 25 to 64 participating in formal and nonformal education and training. At the same time young people,
regardless of gender, reveals more active: 80% involved in nonformal education and training; 6% – in the formal education and
training. Employers and educational institutions of formal education
are major providers of non-formal education and training. Together
they account for over half of the informal activity.
It should be noted that about two thirds of the EU population does
not participate in formal, non-formal education or training; almost
70% have a low level of education. The average for the EU is
384 hours of formal and 76 of informal education and training. In
Germany, these figures are the highest, accounting for 905 hours of
formal and 76 of informal education. The followed Bulgaria, Latvia,
Austria. In the UK, for example, there are respectively 121 hours of
formal and 48 hours of informal. The most common reason is to get
better jobs and improve career prospects. It named in the
17 countries about 43% of respondents. Almost 20% of respondents
attended out of curiosity: 10% for getting a certificate and 8% for
meeting new people.
In European countries there is a tendency that employers are
major providers of non-formal education and training about 40%,
non-formal education institutions and training make up 17% of the
market of the post-graduate education.
To the informal education institutions belong the institutions of
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the adult education, professional institutes, public centers,
pedagogical universities, folk-schools in Scandinavia, Germany,
Austria, Switzerland, a private company (linguistic). Other providers
include them commercial institutions where education and training
given time, only 5% of the total activity.
Indicative is also a correlation between the level of previous
education and degree of the involvement in the study of the adults
aged from 25 to 64 years, indicating greater opportunities and greater
propensity for the continuing education of people with higher levels
of the previous education [12].
By objectives, which include realized and the system of the
continuous education, it can be divided into three components.
The first component of the life-long learning is an advanced
professional education that promotes professional potential of the
modern high-tech economy. The consumers of the services of the
system of the continuous education is socially adapted part of the
population that receives education consistently at all levels.
The second component of the life-long learning provides diverse
populations to adapt to changing conditions. This subsystem
provides education aimed at the adaptation and rehabilitation of the
social and professional groups not able to adapt to rapidly changing
social environment. In addition, this subsystem involved citizens
who have for various reasons access to the formal system of the
vocational education that puts them the threat of de-socialization.
The third component of the adult education provides meet the
diverse educational needs of the individual citizens, such as language
training, obtaining psychological, cultural and other knowledge,
communication skills, special abilities and more.
In these circumstances it is needed a new view of the role and
importance of the life-long learning that meet modern educational
needs. Non-formal education, although it may be planned «from
above», but really there and done only in response to the specific
educational needs «bottom». This activity is supported by students
«inside» through the implementation of their current interests and
needs.
The purpose of adult education in each country is to ensure the
scientific basis for continuous education and training and flexibility
in the allocation of time between education and work for a living;
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promote the combination of the continuous learning with work;
taking into account the experiences of an adult. As we can see, the
purpose of the adult education must find its place in the context of
the social, cultural and economic development of each country.
The life-long education in Ukraine is still at the level that meets
international trends. There are no official statistics on this, no special
concepts and applications. On the other hand lifelong learning comes
to leading positions in the world's educational processes – is dictated
by the basic trends of modern humanity. Therefore, it is essential for
Ukraine in the near future to take effective measures to address the
backlog in this area.
The pressing problem for implementing the concept of the lifelong learning is the imperfection of financing schemes that provide
pay for learners; subsidies to educational institutions and incentives
to companies that invest in adult education; limitations in Ukraine
broad and full funding of training people with low education,
unemployed, immigrants and people with disabilities. At the same
time, the feature of the present funding of the adult education, on the
one hand, active support at various levels of vocational education of
adults, and the second – the informal education funding cuts.
World and European experience shows that funding for postgraduate education can be used various instruments:
 Scholarships and Grants. Most countries and universities offer
financial assistance that is not required to reimburse provided to meet
the needs or scholarship for achievement in education;
 student loans. Student loans exist in the various forms in more
than 60 countries. Many universities organize and finance student
loans;
 Contracts of the human capital offered by private firms and
different from student loans. Student agrees to repay part of their
income to investors who have a share in the equity income students
after graduation. Contracts of the human capital are capital on a pilot
basis in Chile, Colombia, Germany and the US;
 Vouchers. Among the six countries, Bulgaria and Hungary
have implemented in the form of vouchers off higher education.
Students are entitled to study at universities of their choice;
 education savings accounts. Savings accounts for learning
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(sometimes also called «individual learning accounts», to encourage
families or individuals to save for higher education. Such state
(Belgium (Flanders), the Netherlands, Spain, Sweden, Scotland and
Wales) encourages families to make money for their children's
savings accounts, or offering tax benefits or appropriate donations.
These accounts are used for the professional training purposes;
workers and employers invited to open accounts and use the money
for further their education [10].
The current stage of the global development of the education is
characterized by the growing role of adult education in ensuring
positive changes in various aspects of society. In this study it is
important to consider the features of an adult, particularly its
experience, which should be used in education as a component of
content. For example, British researchers suggest various features
adults that must be considered in the study, the main ones are:
 presence of the adults own motivation to learn;
 determination process of the training professional, social,
domestic and temporary factors;
 presence of the certain educational stereotypes because of
previous educational experience that may promote or hinder new
learning.
The specifics of the adult education system manifested in the fact
that any educational system should be able to arm not only
knowledge, but also because of the constant and rapid renewal of
knowledge to form a continuous need for independent mastering
them. Self-education and skills, as well as independent and creative
approach to gaining knowledge will accompany a person throughout
the active life. New Education «should teach a man to classify and
reclassify information, assess it, if necessary, change the category
movement from concrete to abstract and vice versa, to address the
issue of a new position: how to train himself. Illiterate the man of
tomorrow will not be those who can not read, that he who «never
learned to learn»».
Conclusions. It is important to note that primary education should
be a continuous activity of the adult population. In this way, adult
education is a separate, independent branch in the life of the human
society, as is well known that the solving issues of the society is
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exclusive
prerogative
of
the
adult
population.
One of the leading trends of the modern education is the life-long
education. In many countries, the adult education has become a new,
supranational sector, which has international, European and other
continental, national structure of the management and distribution.
The development of this promising industry in the world provided
the integration and interaction of the state bodies and NGO
management. Therefore, in Ukraine to date is the need to ensure its
active participation in the international organizations, adult
education, such as the European Association for Education of Adults
(EAEA), International Organization for comparative research in
adult education (ISCAE), the European Organization for Research of
Education for Adult (ESREA) and others, as well as in the
international programs and projects, to expand international relations
and information exchange in the field of the adult education. In the
context of the adult education is advisable to pay attention to the
distance education and education in the workplace.
The realization of the open education can become the key to a
new building in Ukraine modern industry that could play an
important role in improving the social climate and quality of the
human resources and to create a significant number of new jobs.
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INNOVATIVE ACTIVITY IN LATVIA: PROBLEMS AND
PROSPECTS
Abstract. In this article problems of development of innovative
activity in Latvia are considered. The main emphasis will be made on
the main directions of creation of an institutional basis for the
innovative capacity of Latvia, definition of a role of the state as
organizer, the catalyst, and partner of these interactions.
Strengthening of this role has to help reduce the existing significant
gap between entrepreneurial and research spheres. The economic
basis of the society which is based on knowledge is made by national
innovative system. Therefore for further development of economy of
Latvia in innovative system effective relationship between science,
production and society has to be adjusted. Innovations must form a
basis of development of economy and society, and requirements of
innovative development, in turn, in many respects must define and
stimulate the most important directions of development of scientific
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activity in Latvia. The mechanisms allowing adjusting large-scale
processes of effective interaction of science, productions and society
in general in Latvia are absent today as there is no institutional basis
for significant motivation of economic agents in production to
innovations, and in the research sphere – to the applied activity
focused on creation of innovative potential for the country. The
European Commission's Innovation Union Scoreboard 2015 reveals
that the EU's overall level of innovation has remained stable.
However, the crisis has left an impact on the private sector's
innovative activity: the number of innovative firms is in decline, as
are venture capital investment, SMEs' innovations, patent
applications, exports of high-tech products and sales of innovative
products. While there have been improvements in human resources,
business investments in research and development and the quality of
science, these are not enough to result in a stronger innovation
performance. Therefore, the effective role of the state in this area in
many respects depends on the solution of the following tasks:
1. Creation of incentives to innovations for the enterprises. To
achieve this competitive environment must be created.
2. Organization of the process of the knowledge production for
which reason more adequate system of salary payment to scientists
depending on quality of the scientific result received by them has to
be created. 3. Formation of infrastructure of innovative interaction
between science, business and state. First of all, development of
institutional instruments of this interaction is required. 4. Support of
a transfer of technologies which requires setting of an accurate and
purposeful regulation of the corresponding procedures and mutual
financial settlements. 5. Creation of motivation and infrastructure for
emergence of effective relationship in research and development
between the private sector (production) and the public scientific and
technical sector. It is the most important task for ensuring
technological development of the country in the long term.
Keywords: business, development, enterprise, innovation,
research, state.
Introduction. Innovation is the 21st century, the source of growth.
Innovation system consists of education, science, technology
transfer, entrepreneurship, favorable legal environment, financial aid
opportunities, availability of skilled labor, infrastructure, information
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and communication technology support. Economic and social
progress results in a product, process, service, positioning,
marketing, innovation interaction paradigm. The European Union's
current strategy and operational programs is a priority market
demand driven products and manufacturing process innovation.
In our time before the economy Latvia continued the task of
sustainable development. Moreover, the level of development, which
is now in the economy, becomes persistent signs of economy based
on knowledge. This means understanding the future development
depends on innovation and new technologies. To move to the next
stage of evolution, which involves the use of human capital,
intellectual resources and high technology, not support rent an
economy based on the exploitation of natural resources needed
innovation. This development of innovative potential of becoming
one of the main factors for the country's competitive edge in the
world. In general, most economists and scholars, recognizing the
futility neinnovatsiynoho the development of the economy,
optimistic about the possibility of transition to innovation
management in the country [1]. Obviously, this is why the problem
of activation of innovative economics modernization and
technological updating, stimulating investment inflows to finance
innovation in the context of improving the country's competitiveness
is central.
According to the report of the European Innovation Scoreboard
2015, the Baltic countries in the European ranking of innovation
actually retained last year's position. But this is unlikely to be called
stagnation, since the introduction of innovations in all three countries
has been associated with a lot of obstacles to overcome which will
allow to make a breakthrough.
Latvia in the overall rankings of innovation rose by one place and
took 26 position. Lithuania, on the contrary, went one step lower –
25 place. But Estonia has consistently ranked 13th place, far ahead of
its neighbors.
Conceptual framework. The European Commission's Innovation
Union Scoreboard 2015 reveals that the EU's overall level of
innovation has remained stable. However, the crisis has left an
impact on the private sector's innovative activity: the number of
innovative firms is in decline, as are venture capital investment,
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SMEs' innovations, patent applications, exports of high-tech products
and sales of innovative products. While there have been
improvements in human resources, business investments in research
and development and the quality of science, these are not enough to
result in a stronger innovation performance.
Despite the fact that Estonia has retained the best result among
the Baltic States, it has lost its position in the pan-European
background in connection with the reduction of active innovative
small and medium-sized enterprises and the decrease in the volume
of sales of innovative products. The decline in Lithuania is due to
lower sales of innovative products, a small share of patents, weak
collaboration public and private sectors, as well as insufficient
private sector investment in research.
With regard to Latvia, the one notch in the rating helped her up,
for example, the increase in the number of doctoral students.
Nevertheless, Latvia still lags behind the EU average due to low
number of innovative small and medium-sized enterprises and the
reluctance of the private sector to invest in research.
Low activity of the Baltic States, when it comes to investments in
research and development, experts explain the lack of major
international manufacturing companies, which are more likely to
create and innovate. In addition, the Baltic States export structure
(wood, furniture, agriculture and food industry, chemical industry)
also explains why companies spend less money on the creation of
innovation - the main exported goods do not require an innovative
approach.
According to the research «Innobarometer 2015 – Innovative
trends in the EU enterprises, three-quarters of EU companies have
introduced innovations in the period from 2012 to 2014. In Estonia,
the number of companies that have introduced innovations was 44%,
in Latvia – 72%, and in Lithuania – 64%. The figures seem
surprising, given that it was Estonia has always been a technology
leader in the Baltic States, but in their responses Estonians were
more conservative.
According to the survey of small and medium-sized enterprises,
most actively introduce innovations in its activities in 2016 the
company plans to Riga and its surroundings (58%). They are
followed by entrepreneurs from Vidzeme, Zemgale (57%) and
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Kurzeme (54%). The lowest interest in innovation among
entrepreneurs in Latgale – 61% of enterprises are not planning any
changes to its innovative activities.
Most companies in Estonia and Latvia (66%) was invested in the
acquisition of machinery, software or licenses. Also Estonian
companies heavily invested in training. While Latvian actively invest
in the improvement of the organization and business processes. As
for the factors that hamper innovation, in Estonia it is the lack of
human resources and weak marketing channels. Latvian companies
complain about the tough competition and the lack of funds for
investment. Lithuania has also spoken about the lack of human and
financial resources, as well complain about the lack of experience in
the field of marketing.
Interviews with representatives of small and medium-sized
businesses the Baltics. According to this study, in the three Baltic
countries the company this year to invest in innovation: 59% – in
Latvia, 68% – in Estonia and 70% – in Lithuania. Most are going to
invest in new products or services, as well as personnel development.
However, only less than 10% of companies think about changing
the business model, which is very disturbing. Given that the Baltic
countries are rapidly losing their advantage as a place where labor is
cheap, only an innovative approach will help companies to remain
competitive. For those who are thinking about long-term prospects
for business development and expansion activities in foreign
markets, the introduction of innovations, especially in the
organizational and technological levels, it becomes vital.
But in order for Latvia to become a country with a knowledgebased economy, there are changes in the national short-sighted policy
and to start seriously investing in education, science and innovation.
To change the situation, it is necessary to urgently:
1) amendments to laws and regulations, providing for a national
mandate on state and local government funds committed invention
patenting and licensing of the national research institutions in which
these inventions made;
2) provide for the public funding of invention patents and patent
maintenance (for example, from the market study requested jumiem
of funds and / or other sources);
3) to take the necessary measures in order for the EU and national
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funds to restore inovati-fatigue science in the public sector the
necessary scientific infrastructure;
4) focus basic and applied research in the economy be developed
as a priority directions, expanding funding for national research
programs;
5) to renew and expand the financing of scientific research to
market demands (final beneficiary – R & D team, commissioned and
co-financing – the private sector);
6) promoting clusters and cross-sectoral cooperation in the
formation of this cluster focuses on business and scientific
cooperation of institutions in the creation of innovation;
7) develop (including Riga region) specialized fostering
innovation
infrastructure
(competence
centers,
scientific
technological parks, pilot plant, product research centers, innovation
incubators);
8) to stimulate cooperation between education, research and
industrial sectors, requires employers to their increased participation
in all levels of training of specialists;
9) to improve the availability of information about the type of
innovative products are needed for the market and that they are able
to create Latvian;
10) improve (according to Task Force recommendations) of
existing EU activities and other financial instruments available
directly innovative and competitive solutions for the creation;
11) prescribe a special tax policy ward entrepreneurs in the EU
co-financed projects in science and innovation in the public sector
(similar to the Lithuanian state policy in this direction);
12) create innovation challenge fund promising innovative
solutions for financing development. Latvia has the potential to
become a developed country with a knowledge-based economy.
Scientists want to and can develop innovations to ensure rapid
growth state, but are statesmen enough wisdom and political will to
listen to them.
Therefore, the effective role of the state in this area in many
respects depends on the solution of the following tasks:
1. Creation of incentives to innovations for the enterprises. To
achieve this competitive environment has to be created.
2. Organization of the process of the knowledge production for
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which reason more adequate system of salary payment to scientists
depending on quality of the scientific result received by them has to
be created.
3. Formation of infrastructure of innovative interaction between
science, business and state. First of all, development of institutional
instruments of this interaction is required.
4. Support of a transfer of technologies which requires setting of
an accurate and purposeful regulation of the corresponding
procedures and mutual financial settlements.
5. Creation of motivation and infrastructure for emergence of
effective relationship in research and development between the
private sector (production) and the public scientific and technical
sector. It is the most important task for ensuring technological
development of the country in the long term.
6. Increase of educational level of management and simplification
of access to necessary information. At the same time formation at the
producer of ability to imitate and adapt foreign technologies is also
important.
Overall, the most important thing that needed to be the innovation
leader, is the introduction of a balanced system of innovation, the
appropriate level of public and private investment goes hand in hand
with productive innovation partnerships formed by companies and
academic experts, as well as a strong educational base and
outstanding research. Need to innovation impact on the economy
expression of innovative products for sale and exportation, as well as
in employment.
Regions innovation performance also increases specialization in
key enabling technologies, in particular, advanced materials,
industrial biotechnology, photonics and modern production
technologies [3].
It is expected that in the next two years, the EU's innovative
performance increase. The following year, the same level or more to
invest in innovation plans for most companies. The biggest is the
probability that their investments in innovation will increase next
year, Romania, Malta and Irish companies.
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RESOURCE RISKS IN THE SYSTEM OF MANAGEMENT
Production and financial results of agricultural enterprises are
directly determined by its resource capabilities. Therefore, their
resource potential should be considered in dialectical unity with
conditions of production. Quite often businesses operate under
uncertainty, and that means uncertainty of financial results and the
inability to timely respond to any changes in the external and internal
environment.
It should be noted that the conditions for the functioning of
agricultural enterprises in the modern economy are becoming
increasingly complex as the number of factors that influence their
activity is increasing. This contributes to the deepening international
integration, openness of the economy, the development of scientific
and technological progress, increasing demands on product quality
from the side of consumers. Changing these factors can be both
favorable and unfavorable for the company that is associated with
certain risks, including such as price fluctuations, reduce
productivity, reduce livestock productivity, natural hazards such as
drought, hail, flood, which are related to agricultural production and
can lead to production losses.
The result of action of these risks are significant variations in
farm income at different times during the year. It is for this reason, in
the last decade in economic science and practice is paid a great
attention to the development of knowledge about business risks.
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Today in countries with market economies the issues of development
and implementation of strategies and risk management at national or
regional level are coming on the front position.
Thus, in the present conditions it is appropriate to talk about the
problems of financial improvement of agricultural enterprises in
view of resource risks and formation of potential compensation,
which means opportunity for agricultural businesses to respond to
the changing conditions of operation. To analyze resource risk that
affects the financial position of the enterprise we should determine
the risk category. In our view, the risk category should combine: the
definition of «resource risk»; expert evaluation of factors that affect
the amount of risk when making financial and economic decisions,
sources of its formation on a large number of business models; the
definition of «risky agricultural enterprise» to identify risk factors
and its impact on key indicators of financial stabilityof agricultural
enterprises.
Approaches to the theoretical definition of risk allow us to
conclude that there is no a single point of view on the issue of the
meaning of this concept.
Encyclopedic Dictionary edited by Azriliyan A. N. [10] indicates
that risk is a case about which nothing is known, will it appear or
not; or a case where the time cannot be determined.
Yastremsky O. I. notes that risk is the uncertainty in income, the
size of which depends on the general state of the economy [15] in the
general understanding of scientific terminology, in advanced
economies risk is understood as the possibility of material and other
costs that may arise from any decision.
So according to definition given by Hoyer B. risk is the
probability of causing damage as a result of any undertaken
activity [9]. Y. T. Balabanov in his scientific work considers risk as
direct damage [2]. In our opinion, such interpretation could lead to
the concept that use of the term «risk» in the economic literature is
not very reliable.
Blitzer C. and Lessard D. correlate risk with the possibility of
additional income as a result of conditions that have developed
positively for the company. Conducted by their study results of the
survey of experts show that 33.4% of respondents agree with this
value; 21.1% indicated that they believe the risk is associated with
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the possibility of danger; 20 % defined the risk of uncertainty in the
implementation of any decision [4].
All the above mentioned definitions somehow combine risk of
loss.
But between these concepts cannot be put a sign of equality. The
risk, in our view, is not the damage caused by imperfect financial or
business activity, but the possibility of departing from the purpose
for which is taken a decision.
However, there is another point of view. Thus, in the 20-30-ies of
XX centuryin England and France there was developed a theory,
which representatives were scientists such as. Knight F. H,
Marshall T. and Pigou A. It is based on the following assumptions:
the company, which operates under uncertainty and profit of which is
a random variable, should be guided in its activities by criteria such
as the size of the expected profit and its possible value fluctuations.
According to this theory, the behavior of entrepreneurs driven by the
concept of the so-called marginal utility: if you need to choose one of
two options for investment capital with similar business profits, you
should choose one of the options, in which fluctuations in earnings
will be less risk. This theory implies that reliable profit is always
more useful than the expected profits of the same size, but is
associated with possible fluctuations. Consequently, there is a
definition of risk and profit [14].
For different views the definition of risk cannot be regarded as an
integral category. Accounting and evaluation of possible damage or
expected incomeis only a small, minor side of the problem which is
being solved. In actual economic conditions risk assessment should
take the leading place in the overall system of analysis of business
enterprises as their financial activities are too risky, depending, for
example, on imperfect legal framework, tax system, labor market
management and so on.
Therefore, we suggest that risk is a deviation in receiving
financial results under certain circumstances, at the time of the
action. This richness of risk is the most universal and can include
other than, in fact, risk assessment and the availability of optimal
management and development of specific measures to minimize the
impact of the predictive value of risk performance.
Since the farms are associated with the probability of loss of
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resources in the course of business, there is a need in the definition of
resource risk as a result of a shortfall in planned financial results.
According to the author, resource risk is the possibility that the value
of the resources at the disposal of the company is less than the
estimated or projected amount of risk or may take place the lag in
conducting job because of the sudden unavailability of resources.
This concept allows one to characterize risk not only in terms of
quality evaluation, but also in quantitative one; to apply specific
methods and techniques to prevent, identify it with the risks inherent
in other areas of agricultural enterprises. The risk in this case can be
evaluated in its level and value. Based on this definition, the main
point in assessing risk is resource definition and forecasting of
possible losses of agricultural enterprises in the implementation of its
business by not rational use of its own resources. For this is the need
to make an estimate of the costs to be incurred in the production of
the main types of products, namely labor costs, costs for the purchase
of fuel and lubricants, feed, seed and so on. One must pay attention
to the costs that may exceed planned ones. These costs occur
randomly and are not economically justified. To estimate the amount
of these costs, it is necessary to separate them from the total of all of
the expenses incurred by the company to manufacture a particular
product. It should be noted that unpredictable costs affect the
riskiness of financial results through facility management. Generally,
the larger the expected return is, the greater the magnitude of the risk
is and vice versa: the smaller profits are – the smaller the risk is.
The risk is fully possible to predict to promptly decide on its
avoidance. The effectiveness of risk management in most cases is
determined by the classification of risk [8]. In our view, under the
classification of risk should be considered a risk sharing for certain
groups on certain grounds (internal and external) to achieve the
desired result. In turn, scientifically based risk classification allows
to clearly determine the location of each type of risk in the overall
system management. It enables the use of certain methods and
techniques in the management of risk. Optimal risk classification
structure should split them into groups, species, subspecies and
varieties to determine the extent of total riskbased on resource risks,
which are formed on separate cycles of production process.
We believe that as optimal classification system should be
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understood the rational allocation of risks based on their
characteristics. This allows considering its impact as a whole on all
the activities of the company, and the specific targets of the industry.
The optimal structure can be considered as part of the risk
management system.
System risks that affect financial and economic activities of
agricultural enterprises should be considered at two levels. The first
level should include general risks which are formed at the macro
level, and the time of their occurrence is independent
of the production process. Let us consider the specified set of
risks (figure 1).
General risks
transport risks

natural risks

ecological risks

political risks

e
manufacture risks

property risks

trade risks

Fig. 1. Classification of general risks
Source: formed by the author

General risks – the risks arising out of the enterprise, but having a
significant impact on its operations. These risks include:
1. Natural risks – risks related to the manifestation of the
elemental forces of nature. Before the emergence of the risk factors
include: earthquakes, floods, epidemics, various natural disasters,
etc. [3].
2. Environmental risks – risks associated with this toxic
explosions, accidents at nuclear power plants, etc. [5].
3. Political risks related to the political situation in the country
and region. These include all types of risks that are caused by
administrative restrictions of financial and economic activity
associated with changes existing in the country's political course,
civil war, revolution and so on.
4. Transport risks – risks related to the carriage of goods by
following types of transport: road, sea, railway, air. These include
traffic accidents and accidents.
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5. Entrepreneurial risks are largest group of risk. They can be
viewed at various levels, as they directly affect the financial stability
of the company, the formation of equity, timeliness of business
entities’ conducting their financial obligations, etc. [1].
The second level of resource risks are risks that arise at the
enterprise as a result of unforeseen costs due to accidental change of
economic conditions of agricultural enterprises caused by the change
or loss of any kind of resources, both in quantitative and qualitative
evaluation.
Analysis of the literature shows that any company has the
informational, labor, technical, technological, financial, innovative,
intellectual and land resources [7].
A variety of resources determines the features of resource
management risks. Thus, the resource risks include (figure 2).
Labor risks
Informational
risks

Marketing
risks

Resource
risks
of the enterprise

Innovational
risks

Intellectual
risks

Financial
risks

Manufacture
risks

Fig. 2. Structure of resource risks of agricultural enterprises
Source: formed by the author

1. Labor risks – risks associated with a sudden shortage of
manpower, worsening of demographic situation in the region, as well
as a breach of technologies as a result of not using qualified
professionals.
2. Market direction of functioning of farms causes the appearance
of market risks associated with fluctuations in prices for products and
the resources necessary for development in the future. The structure
of the market risks includes the logistical risks as the risks of
logistics operations of transportation, warehousing, cargo handling
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and inventory management and logistics management risks at all
levels, including managerial risks that arise during the execution of
operations and logistics functions.
3. Financial risk – a risk arising from the imbalance between costs
and benefits received by agricultural enterprises; lack of sources of
financing, payments at the time they occur.
4. Production risk – a risk arising directly in the production
process and appearing shortfall in production or quality deterioration
as a result of non-compliance of technologies, increasing of current
expenditure as a result of the overrun of resources in natural
manifestation.
5. Informational risk – a risk arising from a shortfall of
information or its use which is not successful, leading to fluctuations
in obtaining financial performance.
6. Management risks associated with the probability of losses due
to inefficient management of staff and ineffective decision-making.
7. As innovational resource risk should be understood the risk that
arises in any activities related to innovation processes, development
and production of new products, goods, services and their
commercialization, implementation of socio-economic and scientifictechnical projects.
8. Intellectual risks associated with inefficient use of intellectual
resources and assets, especially labor management employees.
The list of resource risks will be incomplete without the risk of
unforeseen competition, caused by the presence of uncertainty of
development of strategy of behavior of market actors, namely the
emergence for enterprises from other sectors promising spin-offs on
the industry in the development of new products and technologies;
new business organization of similar specialization; expansion in the
local market by foreign exporters; creating alternative products
(product analogs) and their main focus on the needs of customers in
the base product.
The consequences of different types of resource risks on farms
are: shortfall in yields on the main types of agricultural products;
decline in revenues in principal activities; increased costs resulted in
overspending of resources, both in physical and value terms.
Risk management – a set of methods, techniques and measures
that make it possible to some extent predict risk events and to take
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certain actions to exclude or reduce the negative consequences of
their occurrence. This resource optimization of risk – the process of
choosing the best option with many possible solutions for bringing
farms in the balanced state. That process of optimization is primarily
a rational decision making. To make the best management decisions
generally are used several approaches: use of the scientific method;
use of systemic orientation; use of models (figure 3) [11].
Defining goals and
preconditions

І

Identification

ІІ

Risk analysis

ІІІ

Risk assessment

ІV

Risk management

V

Checking the use of compensatory mechanisms

Comprehensive assessment

Decision tree

Method of costs feasibility
analysis

Expert

Statistical

The method of using analogies

Quantitative

Identifying sources of origin

Classification

Sources of uncertainty
affecting it

The definition of the term

Qualitative

ІV

Fig. 3. Steps of risk-management process
Source: formed by the author

In addition, risk management – a specific management function,
which is implemented in the planning, organization, motivation,
control and regulation, aimed at eliminating or minimizing adverse
effects to obtain additional profits at the occurrence of risk.
These approaches to optimize resource risks make it possible to
identify a set of coherent and interrelated phases of risk management.
Risk management is carried out in several stages:
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1. Defining goals and assumptions. At this stage, the overall
objectives and parameters are justifiedwithin a particular risk or
group of risks that can be studied and decisions made on them.
2. Identification of risks. At this stage, it is necessary to determine
the list of risks that may arise in the company, to determine their size
and set the effects and extent of management.
3. Risk analysis. It consists of two phases: the ability to determine
the time of its occurrence and evaluation of its effects. That set the
probability of its occurrence at some stage and assessment of its
possible consequences in cash.
4. Risk assessment. At this stage a comparison of the possible
consequences of risk with probability of its occurrence, and the cost
for its compensationis conducted.
5. Directly the process of risk management. At this stage, the
formation of compensatory mechanisms to minimize risks by
redistributing resources and regulation of their operation. As an
aspects of risk management are: its forecasting; development of
paths for its optimization and minimization.
6. Checking. At this stage the test application of compensatory
mechanisms to optimize and minimize the occurrence of risks in
agrarian formations is conducted.
In our view, the most effective methods of management including
resource policies in terms of risk management, based on the rational
use of financial resources and minimizing potential losses and
maximizing possible revenue arising at risk are:
1. Economic methods, namely:
 compensation – effect of this method is based on insurance
and creating reserves (special funds) to compensate for the financial
consequences of risk. The essence of insurance is that the
agricultural enterprise directs part of the financial resources onto
insurance of risks. This accordingly enables to partially or fully
compensate any damages for loss of resources. This element of
method can be used if it is a maximum magnitude of risk and the
enterprise itself cannot compensate it. Booking method is closely
related to insurance, but they have their fundamental differences.
During backup a company accumulates the appropriate portion of the
funds for specific internal reserve funds. These funds can be used at
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the discretion during compensating losses;
 speculative – a method that allows the management of the
company, to position itself as a profitable manufacture, sometimes
overstating its market value. Such acts are fully justified in modern
conditions;
 stimulation – this method is among the most important
economic ones. The entire set of material incentives can be divided
roughly into two groups. The first group – a direct influence of
incentives (salary, bonuses, etc.); the second group – incentives of
indirect effects (all types of incentives that are not related to material
benefits free meals, compensation of spa treatments, etc.).
 preventing risks – a method by which you can bring to
economic justice those who are guilty in causing damage.
 In modern management practice, this method is used only in
relation to the workers of the enterprise, or the irresponsible business
partners. The main tools of economic methods of prevention are
fines and others.
2. Legal methods are based on the main provisions of the current
legislation to prevent risks and neutralize their effects. These include:
 criminal-law– the essence of this method is to ensure the
conservation of all resources available to agricultural enterprises.
The method includes applying penalties for inefficient use of
resources and causing them damage;
 administrative– legal essence of this method is to ensure the
conservation of all resources available to agricultural enterprises.
The method includes applying penalties for inefficient use of
resources and causing them damage.
Today, among the experts there is no clear approach to solving
the problem of how to manage the risk, and moreover – resource
risk. According to the traditional view, to manage the resource risk at
farms should be created a special department (figure 4).
Creating such a department depends on the size and financial
capabilities of the company. If this is a small agricultural enterprise,
it is sufficient simply to conduct regularly calculation of risk and find
resources to respond to it. With the appearance of financial capacity
farms can create both at the enterprise or at the regional level
resource management department of risk management.
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Authority control may be financial department, which includes
the following sectors: sector of insurance operations, security sector
and prevent losses sector, the sector of claims, sector of venture
capital, and so on. Features of this service lie in the practical
implementation of the chosen strategy, namely identifying resource
risk, registration of risk – incidents and their statistical analysis,
management of insurance programs, the implementation of measures
to enhance safety of agricultural enterprises, the implementation of
programs of training of workingpersonnel.
Risk-management
department Director

Manager of insurance
operations

Insurance
administrator

Manager of security and
damage prevention

Safety Engineer

Claims Manager

Chief
veterinarian

Chief
agronomist

Chief
Accountant

Manager of venture capital

Director of finance

Claims
Administrator

Fig. 4. Organizational-structure scheme of service for riskmanagementfor medium-sized agricultural enterprises [12]
Risk management often assumes one of the deputiesof senior
managers of agricultural enterprises, whomsome expertshelp to.The
composition of these professionals depends on the characteristics of
each case, but in general all the work is carried out in two directions:
prevent damage and reduce losses from the use of one of the types of
resources and prevention of risks.
Let’s add that analysis of the best practice in risk-management,
commissioned by Financial Executive Research Foundation,
Division of International Financial Executive International
organization, which brings together 15,000 financiersof companies
of senior range around the world shows that there is no standard
scheme of risk management at a company [6].
It should also be noted that risk management is the correctness
and accuracy of risk calculations, which constantly threatens
property, the financial performance of agricultural enterprises. Based
on the obtained information analysis of the structure of resource risk
89

Маркіна І. А., Аранчій В. І., Сафонов Ю. М., Лепейко Т. І. та ін.

is conducted and determining the type of resource which use is not
sufficient and led to a negative result for the whole enterprise. This
allows to select the correct strategy and risk management techniques.
However, the final decision on the choice of alternative risk should
be taken by a leader who carries full responsibility for the decision.
However, the entity should develop specific policies with respect
to risk. The frequency of occurrence of a particular type of risk
depends on the profit that agricultural enterprise wants to get, and the
presence of its funds [15]. The distribution of frequency of hazards in
certain situations is shown in figure 5.

Very big losses: should
always be insured
Average loss: should be selected
method of regulation

Small losses: self - funded

Fig. 5. The frequency of occurrence of new types of resource risk
atagricultural enterprises [13]
Analysis of the situation shows that: small damages received by
farms in economic activity resulting in low use of certain resources
occur more frequently than large. Such a situation is that the
agricultural enterprise has insufficient available funds in the
accounts; a large amount of losses are formed, due to the fact that a
small number of them have free money, especially in large volume
with which it can work.It should be noted that the possible loss of
small enterprises financed independently is at its own expense. In
case of an average size of potential losses it is needed to use bank
loans. For very large potential loss insurance is necessary.
Consideration of risk as an economic category determines causes
and the concept of «risky agricultural enterprise». In our view, the
risky agricultural enterprise is, above all, the company that is most
often specialized in high-quality products that have the potential
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growth; which may be in short term refocused on new products and
which can enter the market with a new product. However, it should
be noted that there are varying degrees of risk, depending on: the size
of the company; number of employees; the amount of fixed assets;
the type of products; markets and more.
In this regard, the farms can be combined in the following groups.
The most risky: these include companies – giants factories, which are
with the highest resource consumption level, the most of them have a
large amount of currency, a significant number of employees;
medium degree of risk. These include farms, because their work
depends on natural conditions, and the main means of production are
land, on the efficiency of which dependsthe efficiency of the
enterprise. The least risky – are small enterprises, agricultural firms,
farms, small-sized production and which have local markets.
In general, the distribution of venture into groups allows to
further define the extent and magnitude of risk. Any company,
including agriculture, in terms of economic instability is risky. Risk
serves a mandatory element of any economy. The risk of a natural,
objective process is driven by economic laws (the law of value,
competition etc.). The dominant position of the share capital, the
development of financial markets, increase of sales turnover in these
markets, massive bankruptcy requiredeep study of needed income, so
the risk is advisable as a separate economic category, so that it can be
influenced through a special mechanism.
Different degree of riskiness of farm origin provides different
view of resource risks. We should not forget here that these
companies vary in size; number of employees; the volume of fixed
assets; types of products; markets and more. Therefore, they are
inherent the followingresource risks: the most risky enterprisestechnological, industrial, innovational and infrastructure risks;
medium degree of risk enterprises – manufacturing, financial risks;
the least risky enterprises – only production risks.
Conclusions. So if farm managers want to achieve certain goals
and progress in economic development, they have to take risks.
Excluding all kinds of risks in farming will be possible only with the
disappearance of all profits. Based on the foregoing, it is clear that
avoiding risk in economic activity is not possible, therefore the issue
of risk management in agriculture is in the front position.
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Understanding the process of risk management will allow managers
of enterprises constantly evaluate the balance between risk reduction
and achievement of goals.
The process of risk management enables managers to effectively
manage farms in business environments that are filled with risk and
provides greater opportunities for:
 identifying and assessing risks and establishing acceptable
levels of risk according to their goals;
 identifying and choosing the most appropriate method for
management responses to risk;
 identifying potential event of risk, assessing risks and
establishing responses to risk, thereby reducing the presence of
unforeseen circumstances that can lead to loss of funds.
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REGULATION GASOLINE AND DIESEL FUEL PRICES
AND ITS MEANING FOR NATIONAL ECONOMY
According to the Decree of the Cabinet of Ministers of Ukraine
«On measures to monitor prices and tariffs on the consumer market»
of 13.06.2002, № 803, certain types of products for oil processing
such as diesel fuel, gasoline A-95, gas liquefied (propane-butane),
which are realized through a network of gas stations, are considered
to be socially oriented goods, on which the constant monitoring of
prices is carried out. According to the data of the State Statistics
Service of Ukraine the list of goods under which the monitoring of
prices on the consumer market is carried out [1] includes 25 items of
goods, including gasoline A-95 and diesel fuel.
So, on an example of non-food products, the analysis of the price
situation on the market of oil processing products, such as: gasoline
A-95 and diesel fuel is carried out. These two types of fuels are
socially important for the population of the country, since they can
be considered as goods of everyday use in terms of demand.
The Ministry of Energy and Coal Industry of Ukraine is
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responsible for all the issues that deal with gasoline A-95 and diesel
fuel [2]. The production of gasoline and diesel fuel is attributed to
the oil and gas complex. The main legal acts regulating the activity
of the oil and gas complex are: The Law of Ukraine «On Oil and
Gas» dated 12.07.2001 No. 2665-III; the Law of Ukraine «On
Pipeline Transport» dated May 15, 1996 No. 192-96 / VR; the Law
of Ukraine «On Alternative Fuels» of 14.01.2000 No. 1391 XIV; the
Law of Ukraine «On Amendments to the Law of Ukraine» On Oil
and Gas dated March 4, 2004 No. 1578-IV; Decree of the President
of Ukraine «On the reformation of the oil and gas complex of
Ukraine» dated February 25, 1998, No. 151/98; Resolution of the
Cabinet of Ministers of Ukraine «On Amendments to Item 3 of the
Procedure for Calculation and Payment to the State Budget of Rent
Payment for the Transport of Oil and Petroleum Products by Main
Oil Pipelines and Product Pipelines, Transit Transportation by
Natural Gas and Ammonia Pipelines through the Territory of
Ukraine» of 25.06.2006 No 859; Resolution of the Cabinet of
Ministers of Ukraine «On Approval of the Program for the
diversification of sources of oil supply to Ukraine for the period up
to 2015» dated November 8, 2006, No. 1572; the Law of Ukraine
«On Natural Monopolies».
The regulation of prices for gasoline A-95 and diesel fuel is
regulated by the Decree of the Cabinet of Ministers of Ukraine «On
the establishment of the powers of executive bodies and executive
bodies of city councils for the regulation of prices (tariffs)» of
25.12.1996, No. 1548 [3]. In Art. 1 of the Decisions of the Cabinet of
Ministers of Ukraine «On measures to stabilize the consumer
market» of 10.09.1998 No 141 regulated state regulation of prices
(the establishment of fixed and marginal levels of prices, trade
(supply and sales) allowances, profitability standards, the
introduction of mandatory declaration of changes) on diesel fuel,
gasoline A-72, A-76 and A-80 in case of their excessive growth.
However, the regulation of prices for gasoline A-95 is not specified
in this Resolution.
A number of regulatory acts regulating the activities of the oil and
gas complex (production of gasoline and diesel fuel), are worth
mentioning: the Law of Ukraine «On Amendments to the Law of
Ukraine» On Oil and Gas dated March 4, 2004 No. 1578-IV, Decree
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of the President of Ukraine «On the reformation of the oil and gas
complex of Ukraine» dated February 25, 1998, No. 151/98, the Law
of Ukraine "On the Basic Principles (Strategy) of the State
Environmental Policy of Ukraine for the Period until 2020», dated
December 21, 2010 No. 2818 VI; the Law of Ukraine «On Measures,
Aimed at ensuring the sustainable functioning of enterprises Of the
Fuel and Energy Complex» of 23.06.2005 № 2711-IV; the Law of
Ukraine «On Environmental Protection» of 22.05.03 № 824-IV; l
Resolution of the Cabinet of Ministers of Ukraine «On the
Establishment of the National Joint-Stock Company Naftogaz of
Ukraine» dated 25.05. 1998 No. 747; Resolution of the Cabinet of
Ministers of Ukraine «On Main Directions of the Reform of the Oil
and Gas Complex of Ukraine» dated 16.12.1996 No. 1510;
Resolution of the Cabinet of Ministers of Ukraine «On Amendments
to the Procedure for Calculation and Inclusion of Rental Fees for Oil,
Natural Gas and Gases to the State Budget of Ukraine Dated January
19, 2005, No. 59; Resolution of the Cabinet of Ministers of Ukraine
«Some issues of the sale of oil and gas condensate at auctions» of
11.09.2004 № 1196; Resolution of the Cabinet of Ministers of
Ukraine «On Approval of the Program for diversification of sources
of oil supply to Ukraine until 2015» Dated November 8, 2006, No.
1572; Decree of the President of Ukraine «On Measures to Stabilize
the Situation in the Market of Petroleum and Petroleum Products»
dated May 18, 2005, No. 823/2005.
Important regulatory legal acts concerning the market of
petroleum products include: the Cabinet of Ministers of Ukraine,
Strategy No. 145-r of March 15, 2006 «The Energy Strategy of
Ukraine for the period up to 2030»; Concept No. 1498-r of
December 8, 2009 «On Approval of the Concept Establishing in
Ukraine minimum reserves of oil and petroleum products for the
period up to 2020»; Resolution of the Cabinet of Ministers of
Ukraine, Measures, List dated December 28, 2001 No. 619-p; «On
creation and functioning of the state electronic information database
«Oil and Petroleum Products»; Order of the Ministry of Fuel and
Energy of Ukraine, State Consumer Standard of Ukraine "On
approval of the Instructions for controlling the quality of oil and
petroleum products at enterprises and organizations of Ukraine» of
04.06.2007 № 271/121; Decision of the National Security and
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Defense Council «On development of fuel and energy markets
within the framework of the implementation of the Energy Strategy
of Ukraine for the period up to 2030», dated 06/05/2009; Resolution
of the Cabinet of Ministers of Ukraine «On Amendments to Item 3 of
the Procedure for Calculation and Payment to the State Budget of
Rental Fees for the Transport of Oil and Petroleum Products by Main
Oil Pipelines and Product Pipelines, Transit Transportation of
Natural Gas and Ammonia Pipelines through the Territory of
Ukraine» of 25.06.2006 No. 859; The Resolution of the Cabinet of
Ministers of Ukraine «On Approval of the Program for the
diversification of sources of oil supply to Ukraine for the period until
2015» dated November 8, 2006, No. 1572.
However, despite the large number of regulatory documents, the
situation on the market of gasoline A-95 and diesel fuel remains
unfavorable to the individual consumer. After all, as already noted,
these categories of products belong to socially-oriented. However,
price fluctuations that are observed in the market and inflationary
processes, scarce personal incomes, etc., may soon cause
«conditional inaccessibility» for the average citizen of these products
and attributing them to luxury goods.
It is worth noting that the Ministry of Energy and Coal Industry
of Ukraine is only authorized to monitor the market, but it can not
affect prices [4].
However, the Resolution of the Cabinet of Ministers of Ukraine
«On the Establishment of Authorities of Executive Bodies and
Executive Bodies of City Councils Regarding the Price (Tariffs)
Regulation» of 25.12.1996, No. 1548 (as amended) [3] approved the
powers of the central executive authorities of Regional city state
administrations with regard to regulation (Establishing fixed and
marginal levels of prices (tariffs), trade (supply and sales)
surcharges, profitability standards, introducing mandatory
declarations of change) of prices and tariffs for certain types of
products tion, goods and services.
Paragraph 1 of the Resolution of the Cabinet of Ministers of
Ukraine «On Measures to Stabilize the Consumer Market» dated
September 10, 1998 No. 1414 specifies exactly how the prices of
diesel fuel and gasoline A-72, A-76 and A-80 are calculated in case
of excessive growth. Gasoline А-95 in the Resolution is not
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specified. In 2009 the government introduced a state regulation of
gasoline prices. But there were those who supported state regulation,
and those who opposed such an intervention. The reason for the
introduction of state regulation was that oil traders violated the
memorandum of partnership with the Cabinet of Ministers of
Ukraine. Such violation manifested itself in the fact that prices for
gas stations go beyond the price corridor established by the expertanalytical group.
Gasoline prices are the prices that are regulated by the State
(government). One of the tasks of the Antimonopoly Committee of
Ukraine is to control the regulation of prices (tariffs) for goods
produced (sold) by natural monopolies. Since the enterprises of the
oil refining industry are subjects of natural monopolies, the
Antimonopoly Committee should eliminate the attemps of
monopolization of the market
However, it is extremely important to mention that business
(namely, representatives of gas stations) react differently to state
regulation of fuel prices. There is an opinion among business
representatives that such an intervention is undermined by a market
mechanism.
As stated on the official website of the Ministry of Energy and
Coal Industry of Ukraine, the price of fuel is determined by market
pricing – specific subjects of management. The main factors are the
purchase cost of fuel – manufacturing plants, both foreign and
domestic, tax burden and operating costs – for logistics, the operation
of the gas station network, the network of petroleum depots and
personnel. In addition, an expert-analytical group operates under the
Ministry of Energy and Coal Industry of Ukraine. The task of its
secretariat is communication with market operators. However, in
accordance with the mandate, the secretariat calculates recommended
prices for motor fuels, gasoline and diesel fuel, which, according to
fluctuations in market prices, may change.
Since the Antimonopoly Committee controls the regulation of the
prices of industries that belong to the areas of natural monopoly, it
must conduct an investigation into the possible collusion of the main
operators of the market of petroleum products in connection with
parallel behavior in the market – simultaneous and unidirectional
change in the price of fuel in the same proportion without objective
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explanation.
According to the official website of the Ministry of Energy and
Coal Industry of Ukraine, gas quality control falls within the
competence of the State Consumer Standard.
Thus, among the main regulatory and controlling bodies of the
market for the production of gasoline and diesel fuel we distinguish
the following: Cabinet of Ministers of Ukraine, Ministry of Energy
and Coal Industry of Ukraine, Antimonopoly Committee of Ukraine,
State Consumer Standard, Regional and city councils.
Table 1
Comparative analysis of consumer prices for gasoline-A95 and
diesel fuel for the first ten days of January (in the Regions of
Ukraine) in 2013-2016 [5; 6; 7]
Regions
AR Crimea
Vinnytska
Volynska
Dnipropetrovska
Donetska
Zhytomyrska
Zakarpatska
Zaporizhska
Ivano-Frankivska
Kyivska
Kirovogradska
Luhanska
Lvivska
Mykolaovska
Odeska
Poltavska
Rivnenska
Sumska
Ternopilska
Kharkivska
Khersonska
Khemnytska
Cherkaska
Chernivetska
Chernihivska
Kyiv
Sevastopol
Average in
Ukraine

30.01.2013
gasoline
Diesel
A-95
fuel
11,04
9,90
10,96
10,31
10,79
9,91
10,81
10,01
11,14
9,80
10,78
10,19
10,98
10,01
10,70
10,23
11,06
10,23
10,82
10,24
11,06
10,10
11,04
10,13
11,07
10,06
10,96
9,94
10,95
10,09
10,89
10,07
10,80
10,12
10,94
9,95
10,85
10,13
10,93
10,03
11,00
10,05
10,98
9,75
10,91
10,22
10,93
10,06
10,62
10,08
10,95
9,90
10,97
10,31
10,94

9,91

20.02.2014
gasoline
Diesel
A-95
fuel
13,04
12,22
11,99
10,63
12,06
10,84
11,58
10,33
12,45
11,14
11,67
10,59
12,09
10,74
11,20
10,00
12,56
11,22
12,43
11,28
12,34
10,99
12,28
11,30
12,42
11,12
12,17
10,95
12,61
11,16
11,66
10,47
12,13
10,89
11,81
10,60
11,97
10,86
12,45
11,10
12,06
10,58
12,03
10,81
11,72
10,56
12,10
10,86
11,26
10,27
12,15
10,97
13,12
11,78
12,15

10,92

30.01.2015
gasoline
Diesel
A-95
fuel
…
…
16,95
16,74
16,89
16,62
16,79
16,56
17,91
17,25
16,84
16,69
17,25
16,78
16,60
16,50
17,29
16,94
17,49
16,76
17,43
16,97
17,77
17,28
17,63
17,24
17,25
16,94
17,23
16,90
16,92
16,66
17,07
16,83
17,31
16,98
16,80
16,93
17,22
16,86
17,15
16,81
17,31
16,99
17,45
16,89
17,31
16,99
16,54
16,38
17,16
16,70
…
…
17,24

16,87

29.01.2016
gasoline
Diesel
A-95
fuel
…
…
18,97
15,84
18,71
15,58
18,64
15,29
20,69
16,33
18,54
15,24
19,44
15,47
18,00
15,00
15,68
19,59
19,22
15,22
19,44
16,05
20,05
16,56
20,17
16,10
19,54
16,10
15,57
19,44
19,20
15,69
18,99
15,53
19,33
15,49
19,26
15,74
15,86
19,61
19,34
15,52
19,10
15,56
15,55
19,61
15,66
19,51
17,94
15,06
15,84
19,56
…
…
19,40

15,73

Note 1. … data is abscent.
Note 2. Data on monitoring prices for socially important goods and petroleum products as
of January 30, 2014 are absent.

O. V. Zakharchuk and O. Vishnevetska analyzed oils and
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lubricants market in Ukraine. The review of volatile prices in the
world oil products market was carried out by Y. S. Vytvytsky.
However, despite the large number of scientific studies of scientists
who have researched and continue to explore the problems of the
market of petroleum products, the topic remains extremely relevant.
It also identifies the main factors affecting fuel prices, such as taxes,
world oil prices and exchange rates. However, insufficient attention
has been given to the study of the market for petroleum products,
such as, the gasoline A-95 and diesel fuel through the prism of their
social significance. Motor fuel includes automotive gasoline and
diesel. Before mentioning the factors that affect the prices of
gasoline A-95 and diesel fuel let’s conduct an analytical review of
prices (table 1).
According to price monitoring data, it was found that the average
price for gasoline A-95 in Ukraine as of January 30, 2013 was 10.94
UAH per liter. At the same time, the highest prices were recorded in
the Autonomous Republic of Crimea (11.04 UAH), Donetsk
(11.14 UAH), Ivano-Frankivsk (11.06 UAH), Kirovograd
(11.06 UAH), Lugansk (11.04 UAH), and Lviv (11.07 UAH)
Regions. The lowest prices were found in Chernihiv (10.62 UAH),
Zaporozhye (10.70 UAH) and Volyn (10.79 UAH) Regions.
For diesel fuel, the average price in Ukraine as of January 30,
2013 was 9.91 UAH per liter. The regions where the prices for diesel
fuel fluctuated averaged up to 9.91 UAH were Crimea, Volynska,
Donetska, Mykolaivska, Sumska, Khmelnytska Regions and Kyiv.
In 2014 there is an increase in prices for gasoline A-94 (average
price per liter – 12,15 UAH) and diesel fuel (10,92 UAH). Price
fluctuations – within one hryvnia. The highest prices were recorded
in Sevastopol (13.12 UAH / 11.78 UAH), Crimea (13.04 UAH /
12.22 UAH), Donetska and Kharkivska (12.45 UAH / 11.14 and
11.10 UAH) and Ivano-Frankivska (12.56 UAH / 11.22 UAH)
Regions.
The trend of rapid price growth was observed in 2015 and 2016.
A significant increase in prices the population noticed in 2016, when
the average price per liter of gasoline A-95 amounted 19.40 UAH,
and for diesel fuel – 15.73 UAH. High prices leading Regions in
2016 were Donetska (UAH 20.69 / UAH 16.33), Ivano-Frankivska
(UAH 19.59 / UAH 15.68), Kirovogradska (UAH 19.44 / UAH
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16.05), Luganska (20.05 UAH / 16.56 UAH), Lvivska (20.17 UAH /
16.10 UAH), Nikolaev (19.54 UAH / 16.10 USD), Kharkivska
(19.61 UAH / 15.86 UAH), Cherkaska (19.61 UAH / 15.55 UAH)
Regions. It is worth noting that in the Kirovogradska region the price
of gas varies towards the average price, and the price of diesel fuel is
overestimated. The same situation, with diesel only, is observed in
the Kharkivska and Cherkaska regions. Prices are high on
gasoline A-95.
It should be noted that at the end of each year, prices for gasoline
A-95 and diesel fuel increased. It is possible to conclude that over
the years and at the end of the period the prices have constantly risen.
Having analyzed the prices of gasoline A-95 and diesel fuel in the
regions of Ukraine, we will determine the factors influencing the
prices for the above-mentioned products.
The main factors influencing the prices of gasoline and diesel fuel
are taxes, exchange rate and world oil prices. However, there are a
number of factors that also affect the pricing. Thus, the main factors
influencing the prices of gasoline A-95 and diesel fuel: import,
export, tax policy, state policy on pricing, inflation rate, exchange
rate, unemployment rate, disposable income, consumption,
availability of manufacturing enterprises.
We believe that to the factors influencing the price of gasoline
A-95 and diesel fuel should be added such factors as a network of
gas stations, as well as the production complex of oil refineries.
Let’s analyze the factors influencing the prices for gasoline A-95
and diesel fuel. A more vivid and clear analysis is possible in
determining the basic components of fuel prices.
The price for gasoline A-95 as of the second decade of January
2016 amounted 19.67 UAH / liter. The formula for fuel prices as of
the second decade of January 2016 (according to the calculations of
«Ukranaphthimpererobka» and the Ministry of Energy and Coal
Industry of Ukraine) has the following form (table 2).
The largest share prices take taxes – 40%, in second place – the
price of imports – 39%.
The price for diesel fuel as of the second decade of January 2016
amounted 16.02 UAH / liter.
Table 2
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The components of the price of gasoline A-95% in the second
decade of January 2016
Name

%
39
40
5
16

Import price
Tax
Logistic
Costs and margins

The formula for diesel prices as of the second decade of January
2016 (according to the calculations of «Ukranaphthimpererobka»,
and the Ministry of Energy and Coal Industry of Ukraine) has the
following form (table 3).
Table 3
The components of the price of diesel fuel in the second decade of
January 2016
Name

%
38
33
7
22

Import price
Tax
Logistic
Costs and margins

Let’s consider the composition of prices on the example of retail
prices for gasoline A-95 and diesel of the second decade of January
2016 (table 4).
Table 4
Indicative retail fuel prices as of the second decade
of January 2016
Indicators
Purchase fuel price
Taxes:
Excise tax
VAT (20%)
Excise tax on retail sales
Logistics
Trading margin
Prices at the gas stations
(indicative)

Gasoline A-95%
Price
UAH/liter
structure, %
7,57
38,5
7,89
40,1
4,40
22,4
2,42
12,3
1,07
5,4
1,03
5,2
3,18
16,2
19,67

100,0

Diesel fuel

6,07
5,26
2,43
1,76
1,07
1,14
3,55

Price
structure, %
37,9
32,9
15,2
11,0
6,7
7,1
22,1

16,02

100,0

UAH/liter

As can be seen from tables 2-3, the main factors are taxes and the
price of imports.
However, as practice shows, fuel quality does not affect the price,
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there is a shortage of high-quality fuel. There is a falsified product on
the Ukrainian market
Regarding the main factors of influence, in this case, consumption
indirectly affects the price. It has more influence on the relationship
between market participants. However, fuel producers are interested
in lowering fuel prices to increase sales of gasoline A-95 and diesel.
One of the main consumers of fuel is agriculture. Agrarians are
producers of socially-oriented food products. According to
T. P. Yakhno, the greatest demand in the agrarian sector is observed
on diesel fuel [8, p. 35].
Oil prices. The rise in prices continued despite the fact that world
oil prices had fallen. Consequently, there is a steady increase in
domestic prices for petroleum products. This tendency leads to
higher costs in all sectors of production and, consequently, to higher
prices for social-oriented goods and services for the
population [8, p. 35].
Tax policy. It is known that 12.5% of the price of gasoline A-95
and 11% of the price of diesel fuel for retail is charged VAT.
However, the price also includes the excise tax on retail sales: 5.4%
for gasoline A-95 and 6.7% for diesel fuel and excise tax 22.4% for
gasoline A-95 and 15.2% for diesel fuel. Consequently, since the
VAT remained at a level of 20% for a long time, raising the excise
tax and excise tax on retail sales would lead to an increase in the
price of gasoline A-95 and diesel fuel. With an increase in import
duty, the price of gasoline A-95 may increase.
Table 5
Prices for fuel at Ukrainian gas stations in 2016,
in UAH per liter [190]
Fuel
Gasoline A-95%
Diesel fuel

18.01
19,50
16,25

25.01
20,17
15,90

1.02
19,23
15,89

17.02
19,15
15,45

29.02
19,25
16,15

1.03
19,25
16,19

It should be noted that starting from March 1, 2016, the excise tax
rate was calculated for one thousand liters, and not in euro per ton.
There is a gradual transition to the electronic declaration of excise
tax on fuel. Such a phenomenon is associated with the transition to
European standards when paying taxes. From March 1, the excise tax
on gasoline and diesel amounted 171.5 euros / m3, however, since
January 1, 2016, it was 228 euros per ton (until January 1, 2016 the
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gasoline tax was 202 euros per ton). In addition, the Verkhovna Rada
has set a fixed rate of excise tax on the final sale of petroleum
products at a rate of EUR 0,042 per liter instead of the earlier 5%. At
the same time, the final fuel prices are simultaneously influenced by
two trends: the increase of excise taxes and falling of oil prices, and
therefore, according to market participants one cannot speak of an
increase in prices along with new excises.
Let’s compare the prices of gasoline A-95 in 2014 and 2015. At
the beginning of 2015 the price was 26.58 UAH, while at the
beginning of 2014 – 11.00 UAH. It should be noted that a large
proportion of the fuel was imported into Ukraine. Oil market
operators in Ukraine are proposing to pay excise tax and VAT at a
fixed exchange rate to the dollar, which is laid down in the state
budget [4; 9].
Table 6
The components of the price of gasoline A-95, UAH
Price components/years
Price at the border (frontier)
Cost of fuel at the border (frontier)
Excise
VAT
5% tax (from 2015)
Other price components

Feb 2015
26,580
14,087
5,175
3,852
1,150
2,315

Jan 2014
11,000
5,943
1,659
1,520
1,880

It should also be noted that a gradual increase in fuel prices may
cause such factors as sowing campaign and undervalued market.
Farmers are one of the main consumers of the fuel market, which,
in their turn, are also manufacturers of social-oriented goods, namely
certain types of food products. Among agrarians it is believed that
price increase has a seasonal nature – before the start of the sowing
campaign. One of the important factors is the market shadowing –
shadow retailers do not pay taxes.
The main importers of petroleum products are the following
companies: VOG Trading, OKKO-Business, BNK-Ukraine
(subsidiary company of the Belarusian Oil Company), SouthUkrainian AES, Alliance Oil Ukraine, Ukrtransoyl-2009 (trader
BRSM-Nafta), Odesa oil refinery, Olenergo.
As already mentioned, the main factors influencing the prices of
gasoline and diesel fuel are fluctuations in the price of oil, which, in
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turn, is a set of factors. Although prices on major brands of oil are
fluctuating in the international markets with a tendency towards
lowering the price of gasoline, in the Ukrainian market, unlike the
European ones, the state treasury gained profit – the final consumers
did not feel fluctuations in the international market.
It should also be noted that the rise in prices of gasoline A-95 and
diesel fuel was also caused by an increase in excise and the
inflationary process that devalued the national currency of Ukraine.
Crisis phenomena in the Ukrainian economy had a particular impact
on the loading of the refinery, which had an impact on the current
prices of petroleum products, especially motor fuels [10, p. 14-22].
Table 7
Import of petroleum products to Ukraine [10, с. 14–22]
Kazakhstan
Romania
Southern Sudan
Other countries
Total
Belarus
Russia
Lithuania
Other countries
Total
Germany
Hungary
Norway
Other countries
Total

Improt
Export
Crude oil or petroleum products (2709)8
88 943
Lithuania
92
2
2
89 039
Total
Crude oil or petroleum products (2710)9
1 733 443
Cyprus
844 647
Italy
413 913
United Kingdom
865 016
Other countries
3 857 019
Total
Gas oil (2711)10
1 078 500
Kazakhstan
828 334
Serbia
714 882
1 210 847
3 832 563
Total

2 647

2647
29 904
19 845
12 248
54 388
116 385
215
8

223

During the privatization of oil refineries in the early 2000's,
according to the tenders, the main condition for modernizing the
funds according to Euro-4, Euro-5 standards was determined, but in
fact it was not carried out, so the technical basis for oil refining is
currently uncompetitive and does not provide a competitive price for
the final product of oil refining, cannot affect the prices of petroleum
products such as gasoline and diesel fuel.
Carrying out the program of modernization of domestic refineries
is not the number one issue for investors and public authorities. The
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lack of regulatory measures by state authorities affects the market demonopolization, which leads to contractual prices on the Ukrainian
fuel market. The price situation of petroleum products processing in
the Ukrainian market is unprofitable, especially the devaluation
processes of the national currency of Ukraine are very noticeable,
therefore, fuel prices depend on importers.
According to analytical data of the Razumkov Center more than
80% is imported fuel, which Ukrainian refineries are not able to
compete with; this factor affects both the stability of the currency
and the retail price of fuel [10, p. 14-22].
The increase in retail prices for gasoline and diesel fuel led to an
increase in excise duty by 13%: today on gasoline it’s 228 euros per
1 ton and diesel fuel – 113 euros per 1 ton. Also, the change in the
standards of registration of excisable and imported goods led to
higher retail prices for gasoline and diesel fuel. The Law of Ukraine
«On Measures to Stabilize Ukraine's Balance of Payments» has been
invalidated, which has affected the reduction of retail prices for
gasoline and diesel fuel. Reducing bids on the interbank market, the
requirement for oil traders to create stocks, a large component of oil
prices – 85%, and problems with the exchange rate had a negative
impact on retail prices for gasoline and diesel fuel in the Ukrainian
market [10, p. 14-22].
One of the factors influencing the reduction of gasoline prices is
the state support for programs on the creation of auxiliary substances
in gasoline; according to European standards, one of the substances
is bioethanol. The support program was adopted in 2012-2015, but
due to the unstable political and economic situation, it did not
achieve its goal. However, it be should noteda number of factors that
affected the delay in the implementation of this program should be
noted, such as: the need for large investments, high cost of ethanol
(at the time of the program), lack of legal framework [11].
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ТЕОРЕТИКО-МЕТОДОЛОГІЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ
СТРАТЕГІЧНОГО ОЦІНЮВАННЯ НАЦІОНАЛЬНОЇ
ЕКОНОМІКИ В УМОВАХ ГЛОБАЛІЗАЦІЇ
Стратегічна оцінка національної економіки – це комплексне
дослідження позитивних і негативних факторів внутрішнього та
зовнішнього середовища, які можуть вплинути на фінансовоекономічне становище національної економіки в перспективі, а
також шляхів досягнення її стратегічних цілей.
Проблема методології стратегічної оцінки національної
економіки полягає у визначенні системи її невід’ємних ознак:
сутність стратегічної оцінки; її об’єкта й суб’єктів; предмета,
мети та визначених завдань; системи термінів і визначень, які
формують мову стратегічної оцінки; концептуально-методичні
принципи та інструментальне забезпечення.
З позиції системного підходу стратегічна оцінка національної
економіки в умовах глобалізації є методологією системного
аналізу
внутрішнього
та
міжнародного
економічного
середовища з метою формування раціональної стратегії
фінансово-економічної поведінки держави з урахуванням
завдань забезпечення стабільного росту макроекономічних
показників.
Стратегічна оцінка передбачає систематичне дослідження
потреб і вимог населення країни і суб’єктів у міжнародному
107

Маркіна І. А., Аранчій В. І., Сафонов Ю. М., Лепейко Т. І. та ін.

середовищі, розробку концепцій і стратегій ефективного
фінансово-економічного господарювання в системі національної
економіки, які задовольнять потреби партнерів краще, ніж
конкуренти, і тим самим забезпечать національному експортеру
стійку конкурентну перевагу в зовнішньому середовищі.
Предметом стратегічної оцінки національної економіки в
умовах глобалізації визначається оцінювання з позиції
забезпечення захищеності життєво важливих національних
інтересів якості стратегій і ефективність дій національних
господарюючих суб’єктів на внутрішньому та міжнародних
ринках. До об’єктів стратегічної оцінки відносяться: система
життєво важливих економічних інтересів держави і сукупність
загроз цим інтересам; система забезпечення фінансовоекономічної безпеки держави; фінансово-економічний стан у
міжнародному середовищі.
Мета стратегічної оцінки національної економіки –
забезпечення суб’єктів оцінки інформацією щодо потреб і вимог
населення країни і його контрагентів на світовому ринку з
метою формування фінансово-економічної безпеки держави.
Стратегічна оцінка національної економіки покликана
відслідковувати еволюцію кон’юнктури внутрішнього і
зовнішнього середовища, виявляти різні існуючі або потенційні
сегменти відповідного середовища на основі дослідження
потреб споживачів національних товарів і послуг. Виявлені
сегменти відповідного середовища представляють собою
економічні можливості, привабливість яких слід оцінити у
відповідності з поставленою метою. Для оцінки економічної
привабливості доцільно використовувати систему, яка заснована
на кількісному вимірі потенціалу сегмента відповідного
середовища з урахуванням фактору конкурентоспроможності.
Стратегічна
оцінка
національної
економіки
має
середньострокові та довгострокові періоди, яким відповідає своя
глибина інтервалів ретроспекції вихідних даних і прогнозування
з метою отримання достовірної аналітичної інформації.
Основними задачами стратегічної оцінки національної
економіки в умовах глобалізації є:
 аналітичне обґрунтування стратегії;
108

Менеджмент ХХІ століття: глобалізаційні виклики

 дослідження стратегічних альтернатив;
 дослідження відповідності базової стратегії постійно
змінюваних умов і відповідного середовища;
 коригування стратегії і стратегічних цілей національної
економіки;
 розробка, аналіз і моніторинг ключових показників
ефективності національної економіки;
 виявлення
і
діагностика
основних
компонентів
внутрішнього і зовнішнього бізнес-середовища, критичних
чинників, які позитивно впливають на національну економіку;
 дослідження стратегічного потенціалу
держави та
прогноз його зміни в перспективі;
 пошук резервів зростання стратегічного потенціалу
національної економіки;
 формування і надання своєчасної та достовірної
інформації для відстеження просування до найважливіших
стратегічних цілей і управління цим процесом на державному
рівні.
Таким чином, роль стратегічної оцінки національної
економіки в умовах глобалізації полягає в тому, щоб
забезпечити зацікавлених осіб стратегічною інформацією щодо
розвитку та потенційних можливостей національної економіки.
Концептуально-методичні принципи у сукупності з методами
оцінки національної економіки з урахуванням привабливості
сегментів внутрішнього та зовнішнього середовища і
порівняльних конкурентних переваг, а також застосування
методів синтезу відповідних стратегій національної економіки, у
своїй сукупності формують теорію стратегічної оцінки
національної економіки в умовах глобалізації. Теоретикометодичні аспекти стратегічної оцінки національної економіки є
науково-прикладною
складовою
методології,
тому
концептуально-методичні принципи визначаються науковим або
прикладним характером.
Таким чином, важливим методологічним аспектом
проведення стратегічної оцінки національної економіки в
умовах глобалізації є визначення системи концептуальнометодичних принципів, необхідних для дотримання, з метою
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забезпечення ефективності стратегічної оцінки національної
економіки як одного з інструментів державного регулювання.
Система концептуально-методичних принципів стратегічної
оцінки національної економіки в умовах глобалізації
наведені в табл. 1.
Таблиця 1
Система концептуально-методичних принципів стратегічної
оцінки національної економіки в умовах глобалізації
Концептуально-методичні
принципи
1
Принцип єдності оцінки та
синтезу
Принцип прогресивності
Принцип виділення провідного
сегмента
Принцип системності

Принцип біфуркації

Принцип синергії
Принцип оперативності

Принцип цілісності

Принцип варіативності

Принцип фактору часу

Наукова або прикладна характеристика
2
Забезпечує поділ на сегменти складних явищ, об’єктів,
процесів, які досліджуються
з метою всебічного
вивчення їх властивостей, і в подальшому розгляді їх в
цілому у взаємозв’язку і взаємозалежності
Оцінювання орієнтується на сучасні стратегічні наукові
концепції, досягнення і практичні розробки в
державному регулюванні
Припускає ранжування діючих факторів з метою
всебічного дослідження
Реалізується за допомогою взаємопов’язаного і
взаємодоповнюючого вивчення і оцінки відповідних
факторів внутрішнього і зовнішнього середовища
національної економіки
Дослідження складних динамічних систем національної
економіки з множинними альтернативними траєкторіями
свого розвитку, які змінюють напрямок руху в точках
біфуркації або розгалуження та позначають поріг
якісного перетворення об’єкта
Збільшення ефективності національної економіки в
результаті інтеграції, злиття окремих частин в єдину
систему за рахунок емерджентності
Система стратегічного оцінювання повинна бути здатна
швидко включатися у вирішення поставлених завдань,
легко переходити від виконання певного завдання до
іншого, ефективно діяти в умовах, які змінюються у
глобальному середовищі.
Дослідження національної економіки як цілісної
фінансово-економічної
системи,
за
допомогою
відповідної стратегії, виконує роль організуючого
аспекту та забезпечує єдність елементів системи
державного регулювання
Виявлення та дослідження потенційних альтернативних
варіантів досягнення мети та вирішення завдань,
забезпечення порівняння варіантів за обсягом, якістю,
елементами ризику, термінами, системою отримання
інформації
та
умов
функціонування
сегментів
національної економіки
Дослідження має враховувати, що рівні за величиною,
але ті, які відносяться до різних періодів часу елементи
оцінювання, нерівноцінні
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Продовж. табл. 1
1
Принцип загального методичного
забезпечення

Принцип простоти розрахунку

Принцип
забезпечення

інформаційного

Принцип безконфліктності мети
синтезованих систем
Принцип об’єктивності
Принцип єдності історичного і
логічного

Принцип сходження від
абстрактного до конкретного

Принцип врахування
економічних законів
Принцип взаємозв’язку
керуючого та керованого
елементів
Принцип ефективності

2
Необхідність використовувати традиційні логічні,
формалізовані і оптимізаційні методи та моделі.
Дослідження ґрунтується на оптимальному поєднанні
кількісних і якісних методів оцінювання, збалансованості
оціночних показників національної економіки
Механізм розрахунку показників повинен бути
доступний для кожного користувача та миттєво
трансформуватися у відповідності до нових умов
застосування
Дослідження повинно ґрунтуватися на актуальній,
достовірній, адекватній і повній інформації, яка реально
відображає дійсність об’єктів національної економіки та
нейтральна по відношенню до всіх потенційних
користувачів. Показники повинні в повному обсязі
відображати процеси та явища в системі національної
економіки
Мета окремих підсистем не повинна вступати в конфлікт
з загальною метою всієї системи
Всебічна обґрунтованість, аргументованість і доказовість
відповідних висновків дослідження
Вивчаючи історію національної економіки ми пізнаємо її
об’єктивну логіку, вивчаючи ж предмет логічно, ми
реконструюємо його історію. Історичний аспект –
минуле – ключ до розуміння сучасного, і дедуктивний
підхід у ньому домінує над індуктивним. Логічний
аспект – сучасне – ключ до розуміння минулого, і
індуктивний підхід у ньому домінує над дедуктивним
Система вивчення дійсності, суть якої полягає в
послідовному переході від абстрактних і однобічних
уявлень про сегменти національної економки до усе
більш конкретного їх відтворення в теоретичному
мисленні
Показники дослідження повинні визначатися з
урахуванням закону економії часу та закону підвищення
економічної ефективності національної економіки
Показники використовуються для уточнення елементів
державного регулювання та формування відповідних
заходів в умовах глобалізації
Отриманий від проведеного дослідження економічний
ефект повинен істотно перевищувати витрати на його
проведення, бути пролонгованим у часі та можливо
доповнюватися соціальним, екологічним, політичним,
позиційним та іншим ефектом

Базовими аспектами розробки наукових рекомендацій та
пропозицій щодо розвитку національної економіки, основним
критерієм вибору варіативних рішень, які обумовлені
специфікою предметної та об’єктної складової стратегічної
оцінки національної економіки, є пріоритет національних
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інтересів і фінансово-економічної безпеки держави з
урахуванням: оцінки політико-економічного стану; сегментації
ринків національної продукції і послуг; оцінювання ринків за
критеріями фінансово-економічної та інноваційно-інвестиційної
привабливості; дослідження конкурентних можливостей
суб’єктів національної економіки; синтезу концептуального
базису політики, економіки та національної стратегії
пріоритетного розвитку держави в сфері взаємодії системи
національної економіки з відповідним середовищем в умовах
глобалізації.
Запропонована
система
концептуально-методичних
принципів стратегічної оцінки національної економіки в умовах
глобалізації відображає найважливіші сучасні вимоги до
стратегічного оцінювання і найбільш повно характеризує його
сутність
та
значення.
Дотримання
запропонованих
концептуально-методичних принципів забезпечує стійкий
позитивний ефект від проведеного дослідження та виступає
неодмінною умовою якісного вирішення завдань державного
регулювання фінансово-економічних процесів в умовах
глобалізації.
Стратегічна оцінка повинна орієнтуватися на системний
підхід, який визначає методологію комплексного дослідження
складних об’єктів природи, техніки і соціуму як систем, тобто
об’єднань елементів, пов’язаних системою відносин і які
виступають як єдине ціле. За умови системного підходу будьякий об’єкт розглядається як сукупність взаємопов’язаних
елементів, має вихід, вхід, зв’язок з відповідним середовищем,
зворотний зв’язок і володіє властивістю синергії – сумарним
ефектом, який полягає у тому, що при взаємодії двох або більше
факторів їхня дія суттєво переважає ефект кожного окремого
елемента у вигляді простої їхньої суми в національній
економіці. Системний підхід вимагає дослідження об’єктів
стратегічної оцінки національної економіки і процесів
функціонування суб’єктів з урахуванням і у взаємозв’язку
відповідних елементів.
Системно-компонентний елемент – дослідження складу
об’єкта стратегічного оцінювання; системно-структурний –
дослідження топології об’єкта оцінювання; системно112
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функціональний – дослідження функцій та функціональних
зв’язків в системі національної економіки; системно-факторний
– дослідження системо утворюючих факторів участі суб’єктів у
відповідному середовищі.
Необхідно зауважити, що фінансово-економічна стратегія
держави виникає в рамкам дослідження сильних і слабких
сторін національної економіки в умовах глобалізації. З позиції
методології національна економіка, як елемент міжнародного
середовища, може розглядатися як багатофакторна фінансовоекономічна система, якій притаманні деякі специфічні аспекти
(цілісність, системність, складність, інерційність, стійкість,
функціональність). Визначені аспекти є елементами методології
системного підходу, згідно з яким цілісність системи
проявляється в тому, що всі сегментні складові системи
приймають участь у досягненні загальної мети, яка визначається
державою у сучасних умовах глобалізації міжнародного
середовища та не виключає можливості виникнення деяких
протиріч між її компонентами. Складність проявляється у
значній кількості прямих і зворотних зв’язків у національній
економіці в умовах глобалізації.
Інерційність зумовлює
можливість з високим ступенем вірогідності передбачити
розвиток національної економіки у стратегічному напрямку.
Взаємозамінність складових і способів життєдіяльності окремих
елементів системи, можливість використання сучасних
необоротних та оборотних матеріальних і нематеріальних
цінностей,
моделі організації виробничої діяльності та
управління визначають стійкість і функціональність.
Перелічені аспекти дозволяють постійно порівнювати і
оцінювати ефективність національної економіки в умовах
глобалізації, системи її державного регулювання та здійснювати
стратегічне оцінювання для формування і реалізації
запланованої стратегії. В умовах перманентних глобальних
трансформацій значне методологічне значення приділяється
ситуаційному підходу в дослідженні. За допомогою
ситуаційного підходу реалізується базовий принцип будь-якого
стратегічного регулювання – адаптивність. Характерна
особливість цього принципу – здатність системи до
самоналаштування (налагодження) при зміні характеристик
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об’єкта керування, властивостей вхідного сигналу і діючих
негативних явищ. По суті в залежності від зовнішніх умов у цих
системах з метою найкращого регулювання об’єктом
змінюється спосіб функціонування системи або її структура [2].
В умовах державного регулювання національної економіки його
суть полягає в тому, що всі внутрішньосистемні організаційні
елементи показують чутливість національної економіки на
відповідні зміни у внутрішньому та зовнішньому середовищі. У
зв’язку з цим базовим завданням стратегічного державного
регулювання національної економки є забезпечення внутрішньої
макроекономічної рівноваги та розробка і впровадження
ефективних механізмів адаптації народного господарства до
мінливих умов внутрішнього та зовнішнього середовища.
Механізм належної підтримки внутрішньої макроекономічної
рівноваги з позиції держави докорінно відрізняється від
механізму належної адаптації до мінливих умов внутрішнього та
зовнішнього середовища сегментних елементів національної
економіки.
Зауважимо, якщо внутрішнє та зовнішнє середовище
відповідного сегмента національної економіки стабільне, то
суб’єкти регулювання прагнуть до більшої централізації
управління, створення жорсткої організаційної структури
регулювання, спрямованій на контролювання за всіма
елементами системи. Якщо внутрішнє та зовнішнє середовище
відповідного сегмента національної економіки нестабільне,
якому притаманні постійні зміни, суб’єкти змушені більше
піклуватися про проблему виживання сегменту з формуванням
гнучкості у системі регулювання. Таким чином, організаційні
структури стають більш децентралізованими, гнучкими, що
дозволяє швидко і адекватно реагувати на зміни, які
відбуваються у внутрішньому та зовнішньому середовищі. Для
державного управління характерне те, що при стабільному
зовнішньополітичному та зовнішньоекономічному середовищі,
необхідність державного регулювання сегментів національної
економіки у визначених умовах зменшується та залишає
організаційну структуру державного регулювання максимально
децентралізованою і гнучкою, що допомагає оперативно
пристосовуватися до поточних кон’юнктурних змін мінливого
114

Менеджмент ХХІ століття: глобалізаційні виклики

зовнішнього середовища.
В
умовах
наростання
зовнішньополітичних,
зовнішньоекономічних, у сучасних умовах, терористичних
загроз, має місце прагнення до посилення централізації
державного регулювання національної економіки. У будь-яких
умовах ефективне державне регулювання національної
економіки має на увазі реальну оцінку своїх позицій у
внутрішньому та зовнішньому середовищі.
У сучасних умовах суб’єктам державного регулювання
особливо
важливо
правильно
оцінити
кон’юнктуру
внутрішнього та зовнішнього середовища з тим, щоб
запропонувати ефективні засоби конкуренції, які, з одного боку,
відповідали міжнародній ринковій кон’єктурі та тенденціям її
розвитку, а з іншого – особливостям національної економіки.
Підставою для проведення запропонованої комплексної оцінки є
визначення поточного стану національної економіки, особливо
фінансово-економічного потенціалу, який визначає потенційний
обсяг фінансового забезпечення виробництва всіх видів товарів і
послуг, потенційні можливості необоротних та оборотних
матеріальних
та
нематеріальних
ресурсів,
потенційні
можливості управлінського капіталу. Зауважимо, що сучасний
етап розвитку міжнародної економіки висуває на передній план
стратегічне комплексне дослідження національної економіки в
умовах глобалізації. Стратегічне комплексне дослідження надає
можливість з’ясувати потенційні можливості національної
економіки, скористатися зовнішньою кон’єктурою, і чи існують
у неї слабкі елементи, які можуть ускладнити проблеми,
пов’язані із зовнішніми загрозами.
Таким чином, стратегічне дослідження національної
економіки в умовах глобалізації є процесом методичного
оцінювання функціональних сегментів національної економіки,
призначеного для визначення стратегічно сильних і слабких
сторін її. З початку проведення запропонованого дослідження
необхідно мати на увазі, що можливо наявність необмеженої
кількості інформації, компоненти якої не однаково корисні при
прийнятті рішень. Тому, щоб обмежити витрати часу та
фінансово-економічні ресурси необхідно знайти запобіжники
або відповідні інструменти фільтрації для визначення
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релевантної інформації. На нашу думку, такими запобіжниками
або фільтрами можуть виступати місія, мета або стратегія
державного регулювання національної економіки в умовах
глобалізації. Але саме стратегічне дослідження і є засобом для
їх розробки, тому мова може йти про те, що першим етапом
стратегічного оцінювання повинно бути формування мети
державного регулювання національної економіки в умовах
глобалізації.
В умовах практичної реальності, при формуванні державних
фінансово-економічних стратегій, очевидно, так завжди і
відбувається, тільки мета державного регулювання не
визначається в явному вигляді, а тільки визначається на
інтуїтивному рівні. Тому важливою умовою є визначення даних
аспектів в уніфікованій формі, щоб уникнути їх неоднозначного
тлумачення і мати можливість точно підкреслити, яка
інформація внутрішнього та зовнішнього середовища має
значення або відповідний вплив, а яка не має та не впливає.
Необхідно констатувати, що попереднє визначення місії
держави – перший етап в зниженні невизначеності уявлень про
національну економіку та її державне регулювання. Це
інструмент стратегічного управління, який забезпечує виділення
національної
економіки
у
зовнішньому
середовищі.
Невизначеність зникає при формуванні мети і стратегії.
Зауважимо, що з початку необхідно ідентифікувати та вибрати
пріоритетну мету державного регулювання національної
економіки в умовах глобалізації. Проектування мети
забезпечується формулюванням якісних і кількісних показників,
терміну досягнення, кадровим та ресурсним потенціалом.
Автори наукових праць [2, 3, 4] зі стратегічного управління
пропонують проводити стратегічне оцінювання у наступній
послідовності:
 оцінювання зовнішнього середовища;
 оцінювання внутрішнього середовища.
На наш погляд, запропонована науковцями послідовність,
немає великого принципового значення, тому що необхідно
буде одночасно рухатись шляхом ітераційних наближень,
оскільки оцінка ряду аспектів внутрішнього середовища
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викликає необхідність звернення до зовнішнього середовища,
але проаналізувавши певні аспекти зовнішнього середовища,
необхідно звертатися до внутрішнього середовища. Зауважимо,
що науковий досвід показує, що обсяг інформації, яка
використовується у дослідженні, буде значно меншим, якщо
першим етапом обрати оцінювання внутрішнього середовища, а
наступним – досліджувати зовнішнього середовища з
урахуванням відповідних принципів.
Загальним
результатом
дослідження
внутрішнього
середовища є оцінка стратегічного потенціалу національної
економіки в умовах глобалізації, який показує, наскільки наявне
ресурсне забезпечення і функціональні сегменти національної
економіки відповідають стратегічним цільовим вимогам. На
визначеному етапі проводиться оцінювання фактичного і
нормативного фінансово-економічного потенціалів і порівняння
із суб’єктами зовнішнього середовища. За результатами
дослідження визначаються сильні та слабкі сторони
національної економіки в умовах сьогодення. Сильні сторони
формують фактори успіху національної економіки. У тому
числі, оцінювання зовнішнього середовища також виконується
щодо
мети
національної
економіки
з
урахуванням
зовнішньоекономічних аспектів та надає зважену оцінку
стратегічного клімату або формування зовнішнім середовищем
стратегічних умов, тобто оцінити можливості і загрози для
національної економіки в умовах глобалізації. Наступним
етапом є системне дослідження потенціалу і клімату, або в
оцінці стратегічної позиції національної економіки у просторі
горизонтальних координат, через яку визначається значення
потенціалу, і вертикальних, які визначають стан клімату, а саме,
сприятливі умови зовнішнього оточення. Множина потенціалу
(Р) та клімату (К) надає базовий результат аналітичного етапу –
значення стратегічної позиції (Sр) національної економіки в
умовах глобалізації. Стратегічна позиція визначається як
потенційна можливість з максимальною ймовірністю.
Зауважимо, що її значність визначиться лише при певній
стратегічній активності на рівні суб’єктів державного
регулювання національної економіки в трансформаційних
умовах. Акцентуємо увагу, що множина стратегічної позиції
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(Sр) на стратегічну активність (Sа) визначить стратегічний
успіх національної економіки, який у науковому просторі
називають конкурентною перевагою (Vр).
Звернемо увагу на те, що кожний етап стратегічного
оцінювання вимагає відповідної методичної підтримки, але
методологія стратегічного оцінювання для державного
регулювання національної економіки на відміну від
стратегічного оцінювання на рівні підприємств ще не
впроваджена. На етапі формування мети перш за все необхідно
мати системне уявлення національної економіки у сучасних
умовах міжнародного середовища. Характеристика етапів
стратегічного оцінювання національної економіки в умовах
глобалізації визначено в табл. 2.
Таблиця 2
Характеристика етапів стратегічного оцінювання
національної економіки в умовах глобалізації
Етап
1
Оцінка місії та
мети розвитку
національної
економіки

Задачі
2
Оцінювання
адекватності діючої
місії та цілі
національної
економіки

Інструменти
3
«Дерево мети», модель
системи стратегічного
регулювання тощо

Оцінка
внутрішнього
середовища
національної
економіки

Оцінювання
стратегічного
потенціалу
національної
економіки

Оцінка
зовнішнього
середовища
національної
економіки

Оцінювання
стратегічного
клімату або
стратегічних умов

Схеми життєвих циклів
національних товарів,
технологій, організації,
графік Портера
«рентабельність –
частка ринку», крива
досвіду, ланцюг
створення вартості тощо
Життєвий цикл
національної економіки,
PEST-аналіз, п’ять
конкурентних сил
М. Портера, карти
стратегічних груп
конкурентів, ключові
фактори успіху тощо
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Рішення
4
Вибір
структури
і
редакції місії
Формування мети
розвитку
Вибір структури «дерево
мети»
Вибір
варіанту
структури внутрішнього
середовища
Потенціал
Вибір методів
Вибір оцінки
Потенціалу
Вибір
варіанту
структури зовнішнього
середовища
Вибір умов
Вибір методів
Вибір оцінки
Клімату
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Продовж. табл. 2
1
Стратегічний
моніторинг
національної
економіки

Формування
стратегічної
орієнтації
національної
економіки

2
Оцінювання
стратегічних
позицій
національної
економіки на основі
порівняння
прогнозних
сценаріїв,
сформованих
комплексною
моделлю, з
фактичним станом
внутрішнього та
зовнішнього
середовища.
Обґрунтування та
вибір пріоритетів
при формуванні
стратегії стійкого
розвитку
національної
економіки,
визначених
відповідно до
стратегічних цілей
і результатів
оцінювання
зовнішнього та
внутрішнього
середовищ

3
SWOT- аналіз,
матриця БКГ,
матриця Ансофа
«товар – ринок»,
SPACE- аналіз,
матриця GE /
McKinsey

4
Забезпечення
систематичного контролю
(стеження)
за
станом
та тенденціями розвитку
національної економіки

Результати SWOTаналізу, SPACEаналізу,
портфельного,
конкурентного
оцінювання тощо

Вибір варіанту структури
стратегічного простору
Вибір методів
Вибір оцінки позиції
Ідентифікація стратегій по
позиції

Незважаючи на те, що сьогодні не існує єдиного підходу
щодо трактування сутності стратегічного оцінювання, проте в
більшості випадків сучасна економічна література під цим
поняттям визначає процес багаторівневого дослідження
зовнішнього середовища та стратегічного потенціалу, їх
взаємодії, для визначення стратегічної орієнтації, на основі якої
формується стратегія розвитку сегмента національної
економіки, розробляється стратегічний план [5].
На рис. 1 представлено технологічний процес стратегічного
державного регулювання національної економіки. Технологія
стратегічного оцінювання національної економіки в умовах
глобалізації на першій стадії стратегічного державного
регулювання включає розробку місії і мети, оцінку потенціалу,
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клімату, позиції і конкурентної переваги національної економіки
в трансформаційних умовах.
Друга стадія стратегічного державного регулювання полягає
в підготовці варіативних і базових стратегій, а також вибору і
прийняття зваженої мети.
Наступна стадія передбачає організаційно-технологічні
заходи щодо досягнення визначеної стратегії: формування
проекту і плану, реструктуризацію, модернізацію, моніторинг
аналітичного процесу, контролінг, впровадження результатів.
Конкурентна перевага спирається не тільки на стратегічні
позиції національної економіки у міжнародному середовищі.
Вона вважається реальним і рушійним елементом лише при
належній активності суб’єктів державного регулювання.
Визначену активність характеризують цілеспрямованість
суб’єктів державного регулювання, якість визначених і
забезпечених шляхів розвитку, рівень мобілізації національного
потенціалу, здатність проводити адекватну інноваційноінвестиційну політику, моделі та методи, механізм проведення
відповідних перетворень, трансформаційна сприятливість,
швидкість адаптації до змін у глобальних і трансформаційних
умовах. Суттєвим аспектом активності суб’єктів державного
регулювання є якість реалізованої стратегії в трансформаційних
умовах.
Фази стратегічного державного регулювання національної економіки

Фаза стратегічного оцінювання
елементів національної економіки
Фаза формування стратегії
державного регулювання національної економіки

Фаза реалізації стратегії
державного регулювання національної економіки

Рис. 1. Технологічний процес стратегічного державного
регулювання національної економіки
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Необхідно визначити, що стратегія має свою специфічну
вартість, яка відповідає місії, визначеній меті розвитку,
ціннісним орієнтаціям суб’єктів державного регулювання,
зовнішнім і внутрішнім потенціалам, глибиною проникнення в
ситуацію, яка склалася в умовах відповідних перетворень.
Стратегія, яка сформована на якісному рівні створює стабільні
та належні конкурентні переваги, забезпечує підвищення
ефективності
національної
економіки
в
глобальному
середовищі. Зауважимо, що саме цей фактор є значним і
вирішальним в умовах міжнародної трансформації та кризових
явищ.
З метою формування якісної та достовірної оцінки стану і
потенційних можливостей національної економіки в умовах
глобалізації, необхідно проводити постійне і всебічне
дослідження внутрішнього та зовнішнього середовище, яке
впливає на неї. Дослідження забезпечується відповідним
методологічним інструментарієм: порівняльний аналіз основних
факторів успіху національної економіки, стратегічний аналіз
ланцюжка цінностей, матричний SWOT-аналіз – оцінка сильних
і слабких сторін аналізованого об’єкта державного регулювання,
а також можливостей і загроз, з якими національна економіка
може зіткнутися в умовах внутрішнього та зовнішнього
середовища.
Як метод стратегічного оцінювання, зокрема для оцінки
конкурентної позиції національної економіки у міжнародному
середовищі, можна застосовувати
порівняльний аналіз
стратегічних або основних факторів успіху національної
економіки та її основних конкурентів у міжнародному
середовищі.
У
науковій
літературі,
присвяченій
стратегічному
оцінювання, порівняння ключових факторів успіху досить
поширене. Даний процес оцінки ключових факторів успіху
дозволяє сформувати узагальнені висновки, які допомагають
усвідомити стратегічну ситуацію або навіть змінити парадигму
економічного розвитку національної економіки у міжнародному
середовищі.
Наступним
інструментом
стратегічного
оцінювання, зокрема, стосовно оцінки конкурентоспроможності
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національної економіки з точки зору її витрат, є ланцюжок
цінностей, який визначає спроможність національної економіки
щодо формування макроекономічного обігу, підтримки її
товарів та послуг у внутрішньому та зовнішньому середовищі.
Ланцюжок основних цінностей починається із забезпечення
національної економіки сировиною, матеріалами, енергією і
трудовими ресурсами та триває в процесі виробництва й
реалізації сегментів і компонентів валового національного
продукту. Кожен процес у визначеному ланцюжку
взаємопов’язаний з усіма іншими. Необхідно звернути увагу на
те, що витрати при виконанні кожної дії можуть бути збільшені
або скорочені під впливом структурних або виконавчих
факторів. Економічний ефект від масштабів виробничої
діяльності, інноваційних технологічних розробок, інтенсивність
капітального інвестування та інше формують структурні
фактори впливу. Виконавчі фактори впливу – якість трудових
ресурсів та їх сприятливість для постійного вдосконалення,
організаційні можливості щодо забезпечення якості виробничих
процесів,
тривалість
інноваційних,
інвестиційних
та
технологічних циклів тощо.
Конкурентоспроможність національної економіки в умовах
глобалізації залежить не тільки від внутрішніх витрат,
пов’язаних, наприклад, з вартістю трудових ресурсів або
наукоємності валового внутрішнього продукту, а й від витрат в
ланцюзі цінностей зовнішніх контрагентів і споживачів, які
також є об’єктом стратегічного оцінювання.
В умовах глобалізації цікавим прикладом є транснаціональні
корпорації. Транснаціональна корпорація – це корпорація, яка
здійснює міжнародне виробництво на основі прямих іноземних
інвестицій та має прямий контроль над своїми закордонними
філіями. Транснаціональні корпорації – це міжнародні компанії.
Вони міжнародні за характером своєї діяльності, тому як
володіють або контролюють виробництво продукції або послуг
поза межами країни базування, в різних країнах світу,
розташовуючи там свої філії, які функціонують відповідно до
глобальної стратегії материнської компанії. Таким чином,
«міжнародний
підхід»
транснаціональних
корпорацій
визначається тією роллю, яку займають зарубіжні операції у всіх
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аспектах економічного життя цих компаній [7].
Зауважимо, що діяльність транснаціональних корпорацій
побудована так, щоб залишати основні доходи (прибутки) в
країнах-метрополіях або країнах-резидентах. Наприклад, у
межах відповідної міжнародної корпорації найбільш дорогі за
ціною, а не за трудомісткістю виробничі процеси
зосереджуються саме у визначених країнах. Систематична
оцінка конкурентної позиції, наскільки вона сильна або слабка в
порівнянні з іншими суб’єктами у міжнародному середовищі, є
необхідним та важливим аспектом в стратегічному оцінюванні
стану національної економіки в постійних трансформаційних
умовах.
Застосування концепції ланцюжків цінностей та інших
інструментів
дослідження
витрат
для
визначення
макроекономічної
конкурентоспроможності
національної
економіки необхідно, але недостатньо та вузько. Більш
масштабне дослідження проводиться щодо конкурентної сили і
конкурентної позиції національної економіки в умовах
глобального середовища. Тому елементами оцінювання є
дослідження:
 географічного
сегменту
міжнародного
фінансовоекономічного середовища;
 конкурентної позиції національної економіки в умовах
сьогодення під впливом відповідних факторів;
 потенційних можливостей конкурентної позиції при
збереженні застосовуваної в умовах сьогодення стратегічної
поведінки;
 господарського сегменту міжнародного середовища, у
тому числі місця національного господарства серед країнконкурентів;
 конкурентних переваг національної економіки;
 здатності національної економіки захищати свої позиції в
контексті рушійних сил міжнародного середовища та
конкурентного тиску.
 можливість
здійснити
стратегічний
прорив
у
міжнародному конкурентному середовищі.
Таким чином, узагальнюючу аналітичну характеристику для
123

Маркіна І. А., Аранчій В. І., Сафонов Ю. М., Лепейко Т. І. та ін.

формування стратегічної концепції розвитку національної
економіки дає широко відомий метод стратегічного оцінювання
– SWOT-аналіз. Серед усіх інструментів стратегічного
дослідження SWOT-аналізу немає рівних з точки зору простоти
та ефективності у мінливих умовах міжнародного середовища.
У міжнародній практиці SWOT-аналіз застосовується по
відношенню до підприємств або корпорацій, які розробляють
свою адміністративну, функціональну та корпоративну стратегії
діяльності. SWOT-аналіз формує оцінку внутрішнього
середовища підприємства, сили і слабкості, а також зовнішніх
можливостей і загроз в умовах глобалізації.
На рівні підприємства сила – це те, у чому воно досягло
успіху, або якась особливість, що надає йому потенційних
можливостей. Слабкість – це відсутність чогось важливого для
його функціонування або те, що не вдається підприємству або
щось, що ставить підприємство у несприятливі умови. Слабка
сторона підприємства в залежності від того, наскільки вона
важлива в конкурентній боротьбі, може зробити підприємство
вразливим, а може і ні.
Видатні дослідники Томпсон А. А. і Стрикланд А. Дж.
запропонували приблизний набір характеристик, позитивний
висновок за якими повинен дозволити скласти список сильних і
слабких сторін об’єкта [8, с. 165].
Так, до потенційно сильних сторін об’єкта можна віднести
наявність фінансових активів, необхідних для вирішення
визначених завдань; географічне розташування; відмінну
репутацію у контрагентів; достатньо зважену адміністративну,
функціональну та корпоративну стратегію, низький рівень
витрат, наявність інноваційних розробок, досконалість системи
управління, високу та актуальну маркетингову позицію;
партнерські відносини з органами державної влади тощо. Сильні
сторони також можуть бути результатом альянсу з іншим
об’єктом (партнером), який має досвід або потенційні
можливості для посилення конкурентоспроможності об’єкта у
майбутньому.
До потенційно слабких місць можна віднести відсутність
чіткої стратегії, застарілі виробничі потужності, належного
досвіду і таланту управління у керівництва підприємства,
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відставання в області наукових досліджень і дослідноконструкторських розробок, погано організовану систему збуту,
недостатність фінансових ресурсів для реалізації планів, вузьку
номенклатуру продукції, яка випускається, слабкі навички в
області маркетингової діяльності у співробітників підприємства
тощо [8, с. 193].
Томпсон А. А. і Стрикланд А. Дж., визначають, що загроза –
це те, що може завдати шкоди об’єкту, позбавити його суттєвих
переваг та можливостей.
Серед можливих загроз для підприємства – можливість появи
нових конкурентів; зростання продажів заміщених товарів;
уповільнення зростання ринку; несприятлива політика уряду;
зростаючий конкурентний тиск; рецесія і загасання ділового
циклу; зміна потреб і смаку покупців; несприятливі
демографічні зміни та інше [8, с. 198].
На наш погляд, застосування SWOT-аналізу для розробки
стратегії розвитку не є виключною прерогативою підприємств
або компаній.
У сьогоднішньому просторі міжнародної економіки
відбуваються процеси глобалізації та інтеграції і те, що для
компаній є ринками сировини і збуту продукції або послуг, –
для національної економіки, яка є єдиною фінансовоекономічною системою, являє міжнародний ринок, на якому
також застосовуються закони попиту і пропозиції, монополії та
конкуренції, як і на приватних ринках. Тому національна
економіка нашої країни є реальним та повноцінним суб’єктом
міжнародних фінансово-економічних відносин.
Таким чином, буде сучасно й актуально, у тому числі
методологічно
необхідним
застосування
інструменту
SWOT-аналізу не тільки на рівні підприємств (мікрорівень), але
і на рівні національної економіки нашої країни (макрорівень),
тому що саме національні економіки в умовах сьогодення
визначаються в якості господарюючих суб’єктів міжнародного
середовища. Зазначимо, що крім відповідних суб’єктів
господарювання у міжнародному просторі існує також значна
кількість інтеграційних об’єднань, які також виступають в
якості асоціативних суб’єктів міжнародного середовища.
В SWOT-аналізі застосовуються взаємопротилежні елементи:
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«сили-слабкості» та «можливості-загрози».
Поняття сили на рівні компанії і поняття сили на рівні
національної економіки, незважаючи на використання терміна з
тотожним лексичним визначенням, природно, не співпадають.
На макрорівні, сила – це основна категорія теорії міжнародних
відносин, навколо якої (національної сили) теоретикиміжнародники продовжують вести наукову дискусію та пошук
об’єктивного обґрунтування даного аспекту.
Оскільки національна сила базується на здібностях, вона має
певні об’єктивні характеристики. Дослідники Джордан А.,
Тейлер У., Мазар М., вважають, що «…сила відносна за своїми
характеристиками, тому як її властивості частково залежать від
порівняння з тим, що їй протистоїть; коли це порівняння
очевидно, результуючий підрахунок часто називають чистою
силою. Сила є вельми ситуативна річ: що може згенерувати силу
в одних обставинах, не може при інших. Такі невловимі речі, як
політична і технічна майстерність ключових соціальних
об’єктів, національна воля і солідарність з проблем, суть
проблем, виражених в питаннях і цілях, яких домагаються,
тобто всі компоненти сили можуть бути використані державою
при певних ситуаціях. Якщо ми сфокусуємось на об’єктивних
характеристиках і будемо кваліфікувати їх правильно за часом і
обставинами, ми зможемо принаймні сказати кілька корисних
речей про силу» [9, с. 18].
Сильні сторони національної економіки в умовах глобалізації
використовуються як базові елементи формування національної
стратегії та забезпечення конкурентного стану у міжнародному
середовищі. Підкреслимо, коли визначених сильних сторін
недостатньо, національна економіка повинна їх цілеспрямовано
створювати, одночасно забезпечуючи все необхідне для
виокремлення та позбавлення слабких сторін, які фокусують
вразливість її у міжнародному середовищі.
Як зазначалося у дослідженні, в SWOT-аналізі також
застосовуються взаємопротилежні елементи – можливості і
загрози. Зовнішні сучасні потенційні можливості багато у чому
визначають національну економічну стратегію з урахуванням
глобалізаційних факторів. Залежно від умов зовнішнього
середовища сучасні потенційні можливості можуть бути як
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багатообіцяючими, так і безперспективними, змінюючись від
дуже привабливих до не зовсім цікавих. Можливості і загрози
міжнародного середовища багато у чому зумовлюють
економічну стратегію національної економіки у напрямку її
трансформації.
Аналізуючи
потенційні
можливості
міжнародного
середовища і ранжуючи його привабливість, необхідно
пам’ятати, що інтереси зовнішнього середовища або окремого
його сегменту та інтереси національної економіки – це різні речі
та аспекти.
Не кожна національна економіка, у міжнародному
середовищі, має досить привабливі позиції або перспективи,
щоб використовувати всі існуючі потенційні економічні
можливості,
тому
що
деякі
суб’єкти
є
більш
конкурентоспроможними у зовнішньому середовищі, а деякі
можуть бути взагалі безнадійно відсталими. Зазначимо, що
сильні та слабкі сторони національної економіки в зовнішніх
умовах, а також здатність проводити конкурентну боротьбу,
дозволяють її сегментам ефективно використовувати одні
можливості порівняно з іншими, що забезпечить досягнення
стратегічної мети національної економіки.
Значно та потенційно привабливими для економіки є
можливості зовнішнього середовища, які забезпечать
національній економіці в умовах глобалізації та трансформації
найбільше економічне зростання, з урахуванням збільшення
конкурентної переваги за всіма сегментами та аспектами.
До зовнішніх потенційних можливостей, визначених у
процесі дослідження зовнішнього середовища, можливо
віднести здатність виходити на нові ринки, розширювати
асортимент товарів та послуг, застосовувати компетентність та
технологічні інноваційні продукти, здійснювати вертикальну та
горизонтальну інтеграцію складових зовнішнього середовища, у
тому числі можливість значного фінансово-економічного
розвитку у зв’язку із значним збільшенням попиту на певні види
товарів або послуг за результатами
науково-технічного
прогресу, зниження перешкод щодо входження на привабливі
зовнішні ринки внаслідок зменшення конкурентної боротьби та
формування відповідного режиму найбільшого сприяння тощо.
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Але необхідно пам’ятати, що невикористані можливості
можуть перетворитися у загрози, якщо ними скористуються
суб’єкти-конкуренти зовнішнього середовища. Отже, саме
запобігання загроз спонукає до створення додаткових
можливостей у мінливих умовах.
Найчастіше на стратегічний розвиток національної економіки
негативно впливають певні фактори зовнішньополітичного та
зовнішньоекономічного середовища у глобальному сенсі.
Загрозу можуть представляти наступні фактори:
 природно-кліматичні умови;
 політична нестабільність;
 негативне зовнішньополітичне становище;
 несприятлива кон’юнктура зовнішнього середовища через
циклічність процесів коливання і спаду рівня ділової активності
у глобальному просторі;
 несприятливі демографічні обставини;
 міграційна політика;
 впровадження конкурентами інноваційних продуктів та
застосування більш дешевих технологій;
 поява нових конкурентів з низькими витратами;
 поглинання національних компаній транснаціональними
корпораціями;
 несприятливі зміни курсів іноземних валют;
 збільшення
впливу
іноземних
енергоносіїв
або
сировинних ресурсів на національну економіку;
 уповільнення темпів економічного зростання, тощо.
При формуванні національної фінансово-економічної
стратегії необхідно сфокусуватися на перспективах, які
відповідають
потенційним
можливостям
національної
економіки в умовах трансформації, і забезпечать відповідний
захист від загроз зовнішнього середовища.
Наступних кроком після визначення сильних і слабких сторін
національної економіки, а також загроз і можливостей, є
формування матриці SWOT-аналізу національної економіки, яка
запропонована на рис. 2.
На перетині внутрішніх і зовнішніх характеристик
утворюються сегменти: «Сила та можливість», «Сила та
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загрози», «Слабкість та можливість», «Слабкість та загрози».
Внутрішнє та зовнішнє середовище

Елементи

Можливості

Загрози

Результати

Сильні
сторони

Сила та
можливість

Сила та
загрози

Позитивні
або
негативні

Слабкі
сторони

Слабкість та
можливість

Слабкість та
загрози

Позитивні
або
негативні

Результати

Позитивні
або
негативні

Позитивні
або
негативні

Позитивні
або
негативні

Внутрішнє та зовнішнє середовище

Рис. 2. Матриця SWOT-аналізу національної економіки
Далі необхідно розглянути всі можливі парні комбінації,
сформувати результативні складові «Позитивні або негативні»
та виділити ті, які максимально характерні для національної
економіки в трансформаційних умовах та які необхідно
врахувати при формуванні фінансово-економічної стратегії
державного регулювання національної економіки. Комбінації зі
сегменту «Сила та можливість» необхідно використовувати при
формуванні національної стратегії, з використанням сильних
аспектів, для отримання віддачі від можливостей, наявних у
відповідному середовищі. Комбінації зі сегменту «Слабкість та
можливість» необхідно використовувати при формуванні
національної стратегії таким чином, щоб за рахунок
можливостей зовнішнього середовища подолати наявні в
національній економіці негативні тенденції.
Комбінації зі сегменту «Сила та загрози», показують, що
національна стратегія державного регулювання економіки
повинна припускати використання внутрішніх сил для усунення
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негативного впливу та загроз.
Комбінації зі сегменту «Слабкість та загрози» свідчать про
необхідність формування такої національної стратегії, яка
дозволить позбутися слабкості та уникнути відповідної загрози
для національної економіки під впливом факторів внутрішнього
та зовнішнього середовища.
Зіставляючи всі можливі парні комбінації, у матриці, ми
отримуємо за вертикаллю та горизонталлю відповідні
результати «Позитивні або негативні», які у свою чергу
формують загальний результат, який є підставою для
формування фінансово-економічної стратегії
державного
регулювання національною економікою.
У міжнародній практиці, експертами можливості та загрози
ранжуються за ступенем впливу на національну економіку,
від 0 до 12 балів, та ймовірності виникнення, від 0 до 100 %.
Отримані експертні оцінки узагальнюються та формують
результат щодо сильних та слабких сторін, можливостей та
загроз в державному регулюванні національною економікою.
Для
ефективного
застосування
методології матриці
SWOT-аналізу національної економіки, важливо не тільки
визначити можливості та загрози, але також оцінити наскільки
важливим для національної економіки є врахування в стратегії
поведінки кожної з визначених можливостей та загроз.
Для
оцінки
можливостей
застосовується
метод
позиціонування кожної конкретної можливості на матриці
позиціонування можливостей національної економіки (табл. 3).
Матриця
позиціонування
можливостей
національної
економіки формується наступним чином: за горизонталлю
відображається ступінь впливу(сильний, помірний, слабкий)
можливостей на національну економіку; за вертикаллю
відображається ймовірність того, що національна економіка
зможе скористатися можливістю (висока, середня і
низька). Отримані у матриці сегментні можливості мають різне
значення для національної економіки. Більша частина
можливостей має велике значення для національної економіки
та обов’язково до використання або використовуються при
наявності ресурсів, решта можливостей не заслуговує уваги.
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Таблиця 3
Матриця позиціонування можливостей національної
економіки
Ймовірність
використання
можливостей
Висока

Вплив можливостей на національну економіку
Сильний
Помірний
Слабкий
Обов’язкове
використання

Обов’язкове
використання

Середня

Обов’язкове
використання

Низька

При наявності
ресурсів
використовується

При наявності
ресурсів
використовується
Не заслуговує
уваги

При наявності
ресурсів
використовується
Не заслуговує
уваги
Не заслуговує
уваги

Дослідження
матриці
позиціонування
можливостей
національної економіки дозволяє визначити наступні аспекти:
 наявність сильних сторін та гідності у національній
економіці в умовах трансформації;
 вразливість в конкурентній боротьбі слабких сторін
національної економіки;
 використання можливостей національної економіки за
наявних ресурсів;
 перспективніші та стратегічні можливості;
 характеристика загроз та їх можливий вплив на
національну економіку;
 стратегічне позиціонування в умовах трансформації.
Для дослідження загроз складається матриця позиціонування
загроз національної економіки (табл. 4).
За вертикаллю матриці позиціонування загроз сформовано
ступінь впливу загроз на національну економіку, а за
горизонталлю – ймовірності виникнення або реалізації
відповідної ситуації з урахуванням факторів відповідного
середовища.
За
вертикаллю
матриці
позиціонування
загроз
відображається можливий стан національної економіки при
виникненні відповідних загроз, а за горизонталлю –
передбачувальна ймовірність настання загрози. У сегментах
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матриці позиціонування загроз визначені відповідні дії, які
необхідно здійснити для вирішення тієї або іншої ситуації.
Таблиця 4
Матриця позиціонування загроз національної економіки
Ймовірність
реалізації
загроз
Висока

Середня

Низька

Руйнування
Велика
небезпека для
національної
економіки.
Потребує
негайного і
обов’язкового
усунення
Велика
небезпека для
національної
економіки.
Потребує
негайного і
обов’язкового
усунення
Повинно
перебувати в
полі зору і бути
усунені в
першочерговому
порядку

Вплив загроз на національну економіку
Критичний
Важкий
Стан
стан
Велика
Повинно
небезпека для
перебувати в
національної
полі зору і бути
економіки.
усунені в
Потребує
першочерговому
негайного і
порядку
обов’язкового
усунення
Повинно
Уважний і
перебувати в
відповідальний
полі зору і бути
підхід до їх
усунені в
усунення
першочерговому
порядку
Уважний і
відповідальний
підхід до їх
усунення

Уважне
відстеження їх
розвитку

Помірно
важкий стан
Уважний і
відповідальний
підхід до їх
усунення

Уважне
відстеження їх
розвитку

Уважне
відстеження їх
розвитку

Національна стратегія державного регулювання повинна
бути націлена на використання потенційних можливостей та
забезпечувати захист від загроз зовнішнього середовища в
умовах трансформації.
Зауважимо, що поєднання сильних сторін і потенційних
можливостей зумовлює спрямованість національної стратегії на
отримання ефективної віддачі від них. Поєднання слабких
сторін і непередбачуваних можливостей направляє національну
стратегію на використання їх для вирішення та усунення
існуючих недоліків та негативних тенденцій. Поєднання
сильних сторін і загроз направляє її на усунення небезпек за
рахунок використання наявних потужних внутрішніх ресурсів.
Поєднання слабких сторін і загроз показує необхідність
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формування відповідної стратегії, яка забезпечить національній
економіці не тільки зміцнення та збільшення свого потенціалу,
але й запобігання потенційних неприємностей зовнішнього
середовища. Необхідно визначити, що потенційні можливості та
загрози визначаються на аспектах прогнозування окремо за
кожним фактом відповідного середовища з урахуванням
невизначеності, складності та небезпечності. Зауважимо, що
сила їх характеризується ступенем відповідного впливу на зміну
макроекономічної ефективності функціонування національної
економіки в умовах глобалізації.
У запропонованому SWOT-аналізі національної економіки
також необхідно відобразити стан відповідного середовища, за
допомогою якого визначається роль внутрішнього та
зовнішнього оточення для національної економіки за
різноманітними ступенями значимості стратегії державного
регулювання економіки.
Нами пропонується для оцінювання значимості факторів
внутрішнього та зовнішнього середовища у мінливих умовах
для національної економіки, регіональної економіки, галузевої
економіки та суб’єкта господарювання кожний фактор
діагностувати експертною оцінкою за дванадцятибальною
шкалою (табл. 5).
Таблиця 5
Оцінка значимості факторів внутрішнього та зовнішнього
середовища у мінливих умовах (бали)
Фактори
відповідного
середовища

1
Природничокліматичні умови
Політична
нестабільність
Зовнішньополітична
обстановка
Кон’юнктура
зовнішнього
середовища
Демографічні
обставини

Вагомість
для
національної
економіки
2
1…12

Напрям впливу
Вагомість
Вагомість для
для
галузевої
регіональної
економіки
економіки
3
4
1…12
1…12

Вагомість для
суб’єкта
господарювання
5
1…12

1…12

1…12

1…12

1…12

1…12

1…12

1…12

1…12

1…12

1…12

1…12

1…12

1…12

1…12

1…12

1…12
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Продовж. табл.5
1
Міграційна політика
Поява
нових
конкурентів
з
низькими витратами
Поглинання
національних
компаній
транснаціональними
корпораціями
Несприятливі зміни
курсів
іноземних
валют
Збільшення впливу
іноземних
енергоносіїв
або
сировинних
ресурсів
Уповільнення
темпів
економічного
зростання
Інші фактори

2
1…12
1…12

3
1…12
1…12

4
1…12
1…12

5
1…12
1…12

1…12

1…12

1…12

1…12

1…12

1…12

1…12

1…12

1…12

1…12

1…12

1…12

1…12

1…12

1…12

1…12

1…12

1…12

1…12

1…12

Інтегральна оцінка, яка є орієнтиром для формування
національної стратегії, визначається за формулою:
Sваг.= Sн.е. * Sр.е. * Sг.е. * Sс.г.,
(1)
Де, Sваг. – ступень загальної вагомості фактору;
Sн.е. – вагомість для національної економіки;
Sр.е. – вагомість для регіональної економіки;
Sг.е. – вагомість для галузевої економіки;
Sс.г. – вагомість для суб’єкта господарювання.
Дослідження експертних оцінок вагомості факторів
внутрішнього та зовнішнього середовища у мінливих умовах
має на меті визначення узгодженості дій фахівців-експертів з
урахуванням достовірності визначених показників.
Застосовуючи
систему
факторів
зовнішнього
та
внутрішнього середовища, визначених вище, необхідно
виділити із загального числа факторів ті, які особливо
впливають на формування стратегії державного регулювання
національної економіки із застосуванням методики експертного
оцінювання.
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Завдання фахівців-експертів із запропонованих факторів
відповідного
середовища
функціонування
національної
економіки, шляхом присвоєння балів, виділити найбільш
важливі фактори, які впливають на неї.
Як зазначалося у дослідженні, кожному фахівцю-експерту
запропонована шкала від одного до дванадцяти балів, які він
розподіляє між визначеними факторами внутрішнього або
зовнішнього середовища системи функціонування національної
економіки, які в тому чи іншому ступеню впливають на неї.
Запропонуємо: 10-12 балів – застосовуються до найвпливовіших
факторів; 7-9 балів – мають середній вплив; 4-6 балів –
достатній вплив; 1-3 балів незначний влив. Запропонована
система бальних оцінок дозволяє з усієї сукупності факторів
визначати особливо впливові фактори на національну
економіку, що допоможе сформувати адекватну стратегію
державного регулювання національної економіки.
При формуванні системи показників, які підвищують
об’єктивність оцінки значимості факторів внутрішнього та
зовнішнього середовища у мінливих умовах національної
економіки необхідно враховувати особливо впливові фактори з
метою цілісного або сегментного державного регулювання.
Необхідною процедурою в системі експертних оцінок є
перевірка узгодженості оцінок фахівців-експертів.
Дослідження узгодженості оцінок експертів при бальному
оцінюванні здійснюється наступним чином [10]:
– середня величина для визначеного фактору:
∑

(2)

де
– середньоарифметична оцінка фахівців-експертів за
фактором;
∑ – сума оцінок фахівців-експертів за фактором;
– кількість фахівців-експертів;
– середньоквадратичне відхилення:
∑

√

– коефіцієнт варіації:
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(4)
Висновок фахівців-експертів вважається узгодженим, якщо
показник варіації не перевищує величини 0,25 у розрахунках.
При діагностування аналітичних оцінок фахівців-експертів та
відносної ваги окремих факторів внутрішнього та зовнішнього
середовища, поряд з балами, можливо використання рангів, які
збільшать якість стратегічного позиціонування національної
економіки. Тому аналітичні оцінки, отримані у балах,
ранжуються у рекомендованому порядку з метою визначення
сегментної оцінки державного регулювання національної
економіки.
Таким чином, метод експертного оцінювання забезпечує
процес виявлення факторів внутрішнього та зовнішнього
середовища, які можуть вплинути на державне регулювання
національної економіки. Подальша кількісна оцінка їх впливу
дозволить прогнозувати величину результатів діяльності
національної економіки під впливом змін факторів
внутрішнього та зовнішнього середовища, з метою обрання
обґрунтованих, цілеспрямованих та зважених напрямків
державного регулювання, які забезпечать стратегічний
потенційний рівень результативної діяльності національної
економіки в умовах глобалізації.
Для проведення SWOT-аналізу національної економіки у
науковій літературі рекомендується дотримуватися деяких
принципів.
Перший принцип – обґрунтованість сфери застосування
SWOT-аналізу кожного рівня національної економіки. Для
стратегічного оцінювання можливе саме загальне оцінювання,
яке охоплює лише найважливіші
аспекти національної
економіки, але воно буде занадто узагальненим і тому може
виявитися марним для зацікавлених суб’єктів, які приймають і
формують стратегічні рішення на відповідному рівні.
Фокусування системи SWOT-аналізу на визначеному
сегменті в силу звуження меж дослідження, забезпечує більшу
ймовірність виявлення максимально важливих для визначеного
сегменту сильних або слабких сторін, можливостей або загроз.
Але необхідно мати на увазі, що у даному випадку неможливо
136

Менеджмент ХХІ століття: глобалізаційні виклики

побачити загальну картину впливу факторів.
Наступний принцип – необхідно враховувати відмінності між
елементами: силами та слабкостями, можливостями та
загрозами в умовах мінливого середовища. Сильні або слабкі
сторони характеризують, як правило, внутрішні риси
національної економіки, які підконтрольні державному
регулюванню;
можливості
та
загрози,
пов’язані
з
характеристиками зовнішнього оточення, і, як правило, у
значній мірі непідвласні державному регулюванню на
національному рівні.
Сильні або слабкі сторони вважаються такими, коли їх так
сприймає зовнішнє середовище, що представлено наступним
принципом. У зв’язку з чим виникає потреба включати у
механізм оцінювання тільки найбільш важливі переваги або
слабкості національної економіки, але на практиці, в умовах
сьогодення, сильних або слабких сторін велика множина, тому
дослідникам досить складно визначити, які з них є головними, а
які другорядними. Тому необхідне ранжування, яке
представлено у дослідженні.
Принцип об’єктивності та застосування різнобічної вхідної
аналітичної
інформації. Не завжди вдається дослідникам
здійснювати оцінювання за результатами великих всебічних
макроекономічних досліджень, але, з іншого боку, не можна
оцінювати один суб’єкт, оскільки таке дослідження не буде
суттєво об’єктивним, як оцінювання, проведене у вигляді
групової дискусії або обміну ідеями та пропозиціями. Необхідно
пам’ятати, що матричний аналіз повинен ґрунтуватися на
об’єктивних фактах і даних наукових досліджень.
І, нарешті, останнє, – необхідно уникати загальних, великих і
двозначних трактувань, тому що обґрунтованість формулювань,
забезпечують достовірність механізму оцінювання.
Зауважимо, що визначені принципи поширюються на
дослідження будь-якого рівня.
Наявність визначених принципів не означає, що у разі їх
дотримання буде гарантований високий результат, оскільки
SWOT-аналіз є процесом достатньо творчим, тому застосування
тих чи інших його процедур здатне лише полегшити сам
аналітичний процес дослідження, але не обов’язково поліпшити
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результати системи оцінювання. Але, як показує науковий
досвід, використання запропонованого інструментарію для
різних предметних областей і безліччю суб’єктів, у тому числі
регламентація процедури стратегічного оцінювання, дає
перспективну парадигму досягнення мети стратегічного
державного регулювання національної економіки.
Зауважимо, що загальновідома методика SWOT-аналізу може
бути вдосконалена шляхом об’єднання в одній процедурі
аналітичних оцінок і вибору стратегії державного регулювання
національної економіки. Для цього до складу експертних оцінок
необхідно додати показники ймовірності появи сприятливих
можливостей або загроз, рівнів впливу на національну
економіку внутрішніх та зовнішніх факторів, інтенсивності
сильних або слабких сторін національної економіки, вплив
визначених сторін на досягнення позитивних потенційних
можливостей та захисту від загроз відповідного середовища.
Запропоновані елементи оцінювання виступають в якості
компонентів інтегрованих ваг сильних або слабких сторін
національної економіки в трансформаційних умовах, з
урахуванням сприятливих можливостей або загроз відповідного
середовища. У даному випадку, здійснюється перехід від
фіксації бальних оцінок визначених факторів до формування
найбільш істотних за всією сукупністю та взаємозв’язку.
Система
формування
інструменту
SWOT-аналізу
національної економіки запропоновано в табл. 6.
За вертикаллю заповнюються стовпці, в яких указуються
майбутні сприятливі можливості та загрози для національної
економіки. Вертикальна позиція заповнюється оцінками
інтенсивності факторів сильних сторін наступним чином: висока
інтенсивність – 10-12 балів; середня інтенсивність – 7-9 балів;
достатня інтенсивність – 4-6 балів; низька інтенсивність –
1-3 балів.
Вертикальна позиція заповнюється оцінками інтенсивності
факторів слабких сторін наступним чином: висока інтенсивність
– 10-12 балів; середня інтенсивність – 7-9 балів; достатня
інтенсивність – 4-6 балів; низька інтенсивність – 1-3 балів.
За горизонталлю експертним методом визначається
ймовірність (від нуля до одиниці) появи потенційних
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сприятливих можливостей і загроз.
Таблиця 6
Система формування інструменту SWOT-аналізу
національної економіки
…

Можливості
…

…

…

Загрози
…

…

Сильні
сторони
…
…
…
Слабкі
сторони
…
…
…
Ймовірність
виникнення
Показник
впливу

Для обробки результатів експертного оцінювання можливо
застосовувати різні методики, але з практичної точки зору
оптимальним для фахівців-експертів і обробки отриманих
результатів є методика ранжирування, за якою фахівець-експерт
розподіляє можливості або загрози в порядку їх значимості для
національної економіки. При цьому ступінь узгодженості оцінок
експертів оцінюється за коефіцієнтом узгодженості, який
показує, наскільки думки фахівців-експертів співпадають одна з
одною. Зауважимо, що величина коефіцієнта конкордації
змінюється в межах від одного до нуля. Якщо коефіцієнт
конкордації дорівнюється одиниці, то думка фахівців-експертів
показує повну узгодженість. Нульове значення коефіцієнту
свідчить про відсутність зв’язків між оцінками, отриманими від
різних фахівців-експертів.
За горизонталлю, у відповідному рядку експертним методом
заповнюються значення показника впливу на національну
економіку визначених сприятливих можливостей або загроз:
високий вплив – 75-100 %; середній вплив – 50-75 %; достатній
вплив – 25-50 %; низький вплив – 0-25 %.
Показники
за
горизонталлю
або
вертикаллю
139

Маркіна І. А., Аранчій В. І., Сафонов Ю. М., Лепейко Т. І. та ін.

перемножуються за відповідними сегментами матриці, та
отримується загальна оцінка впливу тих чи інших елементів.
Підсумовуючи викладене, можливо констатувати, що сильні або
слабкі сторони державного регулювання національної
економіки автоматично визначаються за всією сукупністю
сприятливих можливостей або загроз у мінливих умовах.
Подальші дослідження спонукають виділити деякі наступні дії
аналітичного характеру.
Дослідження показує, що оцінка стану національної
економіки дозволяє отримати стратегічно-важливу аналітичну
інформацію про можливості та загрози зовнішнього середовища
та визначити сильні або слабкі її сторони. За результатами
проведеного
оцінювання
визначаються
довгострокові,
середньострокові та короткострокові завдання, у тому числі,
максимально важливі з них в трансформаційних умовах.
Зазначимо, що пріоритетні довгострокові, середньострокові та
короткострокові завдання конкретизуються у поточних задачах,
які містять орієнтири кількісного та якісного характеру.
Зауважимо, що сформулювавши мету розвитку національної
економіки в умовах трансформації, суб’єкти визначають засоби
її досягнення, тобто відповідні дії, які спрямовані на вирішення
визначених завдань з урахуванням стратегічного аспекту.
Загальновідомо, що будь-яка стратегія базується на визначених
цілеспрямованих діях і реакції на непередбачений розвиток
подій, які притаманні глобальному середовищу. Державне
регулювання національної економіки повинно визначити свої
довгострокові (середньострокові, короткострокові) дії по
відношенню до зовнішнього оточення, міжнародних ринків,
логістиці,
маркетингу,
асортименту,
ціноутворенню і
просування товарів або послуг на внутрішніх або зовнішніх
ринках, визначити глобальні напрямки свого розвитку та
просування в умовах нестабільного середовища.
У сучасних умовах національна економіка має достатній
рівень свободи вибору стратегії з урахуванням вектору
розвитку. Національна економіка диверсифікується у пов’язані
або непов’язані галузеві сегменти за допомогою спільних
господарських одиниць, стратегічних комплексів або відкриття
нових напрямків свого стратегічного розвитку.
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Визначення мети та розробка завдань і пошук засобів їх
досягнення та вирішення є завершальним аспектом
аналітичного етапу стратегічного державного регулювання
національної економіки.
З метою проведення стратегічного оцінювання необхідно
розробити та сформувати інформаційно-аналітичну модель
дослідження. Змістовно інформаційно-аналітична модель
включає показники статистики, у тому числі міжнародної,
основними завданнями якої є аналітичне забезпечення
відповідною інформацією суб’єктів державного регулювання з
метою
розробки
фінансово-економічної
стратегії
на
національному рівні. У зв’язку з чим, особлива увага повинна
приділятися розрахунку найбільш загальних макроекономічних
показників:
– система національних рахунків;
– стадія виробництва;
– випуск товарів і послуг;
– проміжне споживання;
– валова додана вартість;
– валовий внутрішній продукт;
– номінальний валовий внутрішній продукт;
– реальний валовий внутрішній продукт;
– індекс-дефлятор валового внутрішнього продукту;
– податки на продукти;
– субсидії на продукти;
– стадія утворення доходу;
– оплата праці найманих працівників;
– податки на виробництво та імпорт;
– інші податки, пов’язані з виробництвом;
– інші субсидії, пов’язані з виробництвом;
– валовий (чистий) прибуток;
– стадії використання валового внутрішнього продукту;
– кінцеве споживання товарів і послуг;
– валове нагромадження;
– валовий національний дохід;
– споживання і накопичення;
– заощадження;
– рахунки інституційних секторів економіки;
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– доходи і витрати населення;
– показники зайнятості та інфляції;
– дефіциту державного бюджету;
– інші.
Якісна та кількісна визначеність запропонованих елементів
встановлюється в рамках Системи національних рахунків.
Система національних рахунків – це сукупність показників
послідовного та взаємопов’язаного опису найважливіших
процесів і явищ економіки: виробництва, доходів, споживання,
нагромадження капіталу та фінансів [12]. Ця система
застосовується в умовах ринкових відносин для опису і
оцінювання функціонування ринкової економіки за матеріалами
статистичних досліджень.
У використанні інструментів статистики для цілей
стратегічного оцінювання є деякі особливості. Основним
елементом статистики, у тому числі міжнародної, є система
показників, яка відображає характеристику безліч фінансових,
економічних явищ і процесів, а також національної економіки у
загальному вигляді.
Інструментальне забезпечення статистики характеризує
аспекти фінансового та економічного процесів та утворює
підсистему загальної системи статистики країни.
Таким чином, система інструментального забезпечення
статистики є сукупністю взаємопов’язаних підсистем фінансової
та економічної інформації, наприклад, таких підсистем, як
статистика фінансів і статистика цін і тощо.
Необхідно
зазначити,
що
методологія
розрахунку
статистичних показників – це певний компроміс між тим, що
було б доцільно досягти з теоретичної позиції, і тим, що можна
на практиці отримати з урахуванням наявної аналітичної
інформації.
Зауважимо, що статистичні показники розраховуються за
деяким ступенем достовірності, з тим або іншим ступенем
наближення до дійсності, яку складно визначити в мінливих
умовах національної економіки.
Ступінь достовірності розрахунку показників статистики
різна і залежить від ряду факторів відповідного середовища:
– складності досліджуваних явищ та процесів;
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– ступеня відмінності характеристик явищ та процесів;
– мети розрахунку показників статистики;
– вимог користувачів інформації;
– інші.
Зазначимо, що велика кількість показників статистики
необхідна лише для виявлення загальних тенденцій фінансовоекономічного розвитку національної економіки, тому деякі з них
не потребують максимальної достовірності.
Для проведення стратегічного оцінювання система
інструментального
забезпечення
статистики
повинна
відповідати певним вимогам:
 повинна дотримуватись принципу всеохоплюючого
характеру, тобто поширюватися на всі сегменти фінансовоекономічного процесу (забезпеченості ресурсів, виробництво,
реалізація, розподіл і перерозподіл доходів, податкове
навантаження, інвестиції, інновації, фінансова система та інше);
 показники системи, які відносяться до різних аспектів
фінансово-економічного процесу, повинні бути методологічно
взаємоузгодженими
або
засновані
на
гармонізованих
принципах;
 система показників статистики повинна мати ієрархічну
структуру та позицію, на вершині цієї системи розміщуються
найбільш загальні макроекономічні показники – система
національних рахунків, яка складається з підсистем, кожна з
яких наводить деталізацію тих чи інших аспектів фінансовоекономічних процесів.
Як було зазначено у дослідженні, основним важливих
напрямком фінансово-економічного оцінювання – є вивчення
темпів економічного зростання і потенційних коливань
економічної кон’юнктури в трансформаційних умовах
глобального середовища.
Темпи економічного зростання національної економіки, перш
за все, залежать від змін економічного потенціалу країни
внаслідок агресивної інноваційно-інвестиційної політики.
Коливання
економічної
кон’юнктури,
як
правило,
розглядається дослідниками як зміни обсягу валового
внутрішнього продукту у визначеній перспективі, внаслідок
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змін рівня використання існуючих необоротних активів в
економіці країни.
Показники темпів фінансово-економічного зростання
використовуються для дослідження загальних тенденцій
фінансово-економічного розвитку національної економіки
країни за відповідний період часу.
З міжнародного досвіду відомо, що для характеристики стану
національної економіки особливе значення мають показники
валового внутрішнього продукту, статистики цін, зайнятості
населення, кредитної спроможності та інші. Особливе значення
для стратегічного оцінювання має зростання цін під впливом
відповідних факторів на імпортну сировину й енергоносії.
Зазначимо, що у матричному оцінюванні наявність загроз,
викликаних
зазначеним
вище
сегментом,
необхідно
врівноважити низкою обставин, які характеризують певні
потенційні можливості національної економіки.
У міжнародному середовищі зростання цін не завжди є
критичним для економіки країни. Але зауважимо, що фактор
динаміки цін у стратегічному оцінюванні не можна виокремити
в якості суттєвої загрози для міжнародної економіки, оскільки
ринкова кон’юнктура виступає основним елементом ринкової
економіки глобального середовища. За даними аспектами,
динаміка міжнародної економіки залежить від динаміки попиту
в провідних країнах світу, а остання – від зростання грошової
маси у зовнішньому оточенні. Відсутність дослідницького
досвіду ускладнює процес прогнозування події у цій сфері
міжнародної глобальної економіки. Таким чином, крім
оцінювання фінансово-економічної статистичної інформації,
необхідно використання експертних методик оцінювання.
Згідно економічної теорії, рівноважні ціни на будь-якому
зовнішньому ринку будуються під впливом елементів попиту та
пропозиції, кількісна визначеність яких формується у
натуральних величинах, тому при стратегічному оцінюванні
національної економіки в умовах глобалізації вартісні
показники в якості найважливіших у стратегічному оцінюванні
необхідно застосовувати в ув’язці з натуральними показниками.
Наприклад, якщо розглядати ціноутворення на ринку
ресурсного забезпечення й енергоносіїв, то зовнішнє
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ціноутворення, у тому числі характер фінансово-економічних
стратегій багатьох країн з відкритою економікою, буде залежати
від кількісних параметрів, які визначають ємність міжнародного
середовища. Зазначимо, що для реалізації державного
регулювання національної економіки їх застосовують у тому
числі для визначення рівня мінімальної оплати праці, індексації
заробітної плати або соціальних виплат, субсидій та іншого
грошового забезпечення і тощо.
Основним напрямом дослідження статистичної аналітичної
інформації для розробки фінансово-економічної стратегії країни
є аналіз структури використання валового внутрішнього
продукту на валову додану вартість, кінцеве споживання товарів
і послуг, валове нагромадження, валовий прибуток, чистий
експорт та субсидії на продукти. У контексті запропонованого
дослідження визначається у тому числі частка валового
внутрішнього продукту на оборону, внутрішню безпеку, освіту,
охорону здоров’я, інноваційні заходи, досліджується структура
споживчих витрат домашніх господарств національної
економіки. Дослідження структури використання валового
внутрішнього продукту національної економіки за останні роки
свідчить про тенденції щодо зниження частки валового
накопичення, а саме, суми валового нагромадження основного
капіталу, але необхідно зауважити, що на цю динаміку
впливають об’єктивні факти внутрішнього середовища –
військові дії на протязі 2014-2017 років. За останні роки частка
витрат на обороноздатність країни наближається до 5 % від
валового внутрішнього продукту.
Необхідно все таки підкреслити, що найважливішим
сегментом у структурі валового внутрішнього продукту є
сукупні витрати домогосподарств, які складаються з споживчих
та неспоживчих.
Споживчі сукупні витрати формуються з грошових витрат, а
також – вартості спожитих домогосподарством продовольчих
товарів, отриманих з особистого підсобного господарства та в
порядку самозаготівель або подарованих родичами та іншими
особами, суми отриманих пільг та безготівкових субсидій на
оплату житла, комунальних продуктів та послуг, суми пільг на
оплату телефону, проїзду у транспорті, туристичних послуг,
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путівок для лікування, оздоровлення та відпочинку, на оплату
ліків, вітамінів, інших аптекарських товарів, медичних послуг (у
тому числі стоматологічних послуг, проведення обстеження та
отримання процедур, лікування в стаціонарі тощо) [12].
Неспоживчі сукупні витрати складаються з грошових та
негрошових витрат домогосподарства на допомогу родичам та
іншим особам, витрат на купівлю нерухомості, на капітальний
ремонт, будівництво житла та господарських будівель, на
купівлю великої рогатої худоби, коней та багаторічних
насаджень для особистого підсобного господарства, на
придбання акцій, сертифікатів, валюти, вкладів до банківських
установ, аліментів, податків (крім прибуткового), зборів, внесків
та інших грошових платежів, використаних заощаджень, позик
та повернених домогосподарством боргів [12].
Сукупні витрати домогосподарств формують важливий
сегмент наявних доходів населення – одного з основних
показників рівня життя населення країни.
Динаміка частки витрат на продукти харчування у структурі
споживчих витрат домогосподарств національної економіки в
останні роки продовжує збільшуватися, що є небажаним
аспектом для життя людини. Найбільш загальними показниками
рівня життя людини, які визначаються в рамках системи
національних рахунків, є показники фактичного кінцевого
споживання товарів і послуг домогосподарств і скоригованого
наявного доходу. Він включає субсидії, безкоштовні послуги в
галузі освіти, охорони здоров’я, спорту, безпеки, соціального
забезпечення тощо.
Про системність та масштаби перерозподільних процесів за
допомогою державного регулювання національної економіки
свідчить елемент, який характеризує частку сегменту доходу
державного бюджету до валового внутрішнього продукту
країни. Підтвердимо, що бюджетні відносини характеризуються
значним різноманіттям, а велика кількість показників
відображає різні механізми системного перерозподілу
фінансово-економічних
ресурсів
вертикального
та
горизонтального характеру, які притаманні будь-якій країні.
Також важливим напрямом макроекономічного стратегічного
оцінювання є дослідження продуктивності праці у національній
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економіці, її тенденцій та вплив на конкурентоспроможність
країни.
Для стратегічного дослідження потенційних можливостей
національної економіки, в умовах державного регулювання,
особливо широко застосовують натуральні та трудові вимірники
облікового процесу. Це показники ресурсного забезпечення:
сировиною та матеріалами, енергоносіями, трудовими
ресурсами тощо. Ресурсне забезпечення або відсутність
позитивної динаміки виробництва основних видів товарів і
послуг, характерних для національної економіки, у
натуральному вираженні, може для стратегічного дослідження
означати абсолютну неспроможність покрити нестачі, або
значне перевищення запланованих фінансових витрат на
компенсацію даного дефіциту в умовах нестабільного
середовища.
Аспектом
відмінності
формального
стратегічного
оцінювання від інтуїтивного уявлення ситуації є початкова
формалізація визначених елементів. Відомо, що чим складніше
економічна система в країні, тим більше втрачається часу на
уточнення погано систематизованої загальної економічної
ситуації в макроекономічному середовищі. У зв’язку з чим
потрібен єдиний підхід до системи подання аналітичної
інформації у структурі національної економіки. У зв’язку з чим,
для здійснення формального стратегічного оцінювання
державного регулювання національної економіки необхідно з
початку
визначити
систему
обліково-аналітичного
інструментарію, у рамках якого здійснюється декомпозиція
сегментів матриці оцінювання на сукупність її окремих сторін.
Тобто виникає необхідність формування класифікаційного
угруповання з метою полегшення подальшого дослідження.
Класифікаційні угруповання, як правило, можуть мати
сегментну або ієрархічну структуру. Відповідний сегмент
формується на основі послідовного порядкового перерахування
об’єктів класифікації за певною ознакою та процедурою.
Зауважимо, якщо об’єкт описується за допомогою набору
незалежних сегментів, які не мають жорсткого взаємозв’язку
один з одним, то ці сегменти треба використовувати окремо для
вирішення різних задач стратегічного оцінювання елементів
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національної економіки.
Класифікація ієрархічним методом – це послідовний
розподіл всіх об’єктів на підлеглі класифікаційні групи.
Спочатку всі об’єкти поділяються за деякою визначеною
ознакою на великі групи, потім кожна з великих груп
поділяється за іншими ознаками на ряд наступних підгруп, при
цьому конкретизується об’єкт відповідної класифікації. Таким
чином, між класифікаційними угрупованнями встановлюється
підпорядкованість або класифікаційна ієрархія об’єктів.
Групування об’єктів у дослідженні дозволяє складні за своїм
складом сукупності розподілити на підгрупи, однорідні за будьякою істотною ознакою. У міжнародній практиці для
оцінювання найчастіше використовують структурні, динамічні
або структурно-динамічні поєднання, сформовані за однією або
деякими ознаками.
У міжнародному середовищі такою ієрархічною структурою
є Міжнародна стандартна галузева класифікація всіх видів
економічної діяльності.
Міжнародна стандартна галузева класифікація всіх видів
економічної діяльності (англ. International Standard Industrial
Classification of All Economic Activities) – довідкова
класифікація видів економічної діяльності, розроблена ООН.
Класифікація забезпечує механізм, в рамках якого можливо
збирати, обробляти та зберігати інформацію, необхідну для
економічного аналізу і прийняття рішень на макроекономічному
рівні. Також міжнародна стандартна галузева класифікація
забезпечує безперервний потік інформації, яку можна
використовувати
для
міжнародних
зіставлень.
Дана
класифікація широко використовується як на національному,
так і на міжнародному рівні при систематизації даних за видами
економічної діяльності у таких галузях, як економічна
статистика, демографія, виробництво, зайнятість, національний
дохід тощо. Останнім часом її дедалі частіше використовують
для досягнення адміністративних цілей. Станом на 2017 рік діє
четверта переглянута версія класифікатора, запропонована у
2009 році [13].
Міжнародна стандартна галузева класифікація всіх видів
економічної діяльності має секції, позначені великими літерами
148

Менеджмент ХХІ століття: глобалізаційні виклики

латинського алфавіту, групи, які утворюють відповідні класи.
Розділи і групи представлені з урахуванням: характеру
вироблених товарів і послуг; призначення товарів і послуг; виду
сировини, обробки і технології виробництва.
Відповідні класи встановлюються з урахуванням основної
частини продукції або послуг, сформованими включеними у
визначений клас одиницями. Одиницями спостереження у
міжнародній стандартній галузевій класифікації всіх видів
економічної діяльності є структурні об’єкти, за якими
проводиться нагромадження аналітичної інформації, однорідні
за економічною діяльністю, за місцем розташування та
позиціонування. Одиницею виду діяльності може бути галузь,
корпорація, підприємство або навіть його сегмент.
Сегментну структуру має система індикаторів, які
характеризують стан національної економіки. Дана система
застосовується найчастіше, включаючи найрізноманітніші
випадки макроекономічного дослідження. На її основі була
розроблена Стратегії сталого розвитку «Україна − 2020» [14].
Розвиток національної економіки є одним із пріоритетних
завдань у трансформаційних умовах нашої країни. Згідно
Стратегії сталого розвитку «Україна − 2020» [14]: вектор
розвитку − це забезпечення сталого розвитку нашої держави,
проведення структурних та необхідних реформ та, як наслідок,
підвищення стандартів життя українського суспільства. Наша
країна має стати державою з сильною економікою та з
передовими інноваціями. Для цього, передусім, необхідно
відновити макроекономічну стабільність, забезпечити стійке
зростання економіки екологічно невиснажливим засобом,
створити сприятливі умови для ведення господарської
діяльності та прозору податкову політику.
У сегментній структурі з початку виокремлюють об’єкти
оцінювання, які представлені функціональними складовими
національної економіки країни, потім ці об’єкти описуються за
допомогою визначених фінансово-економічних статистичних
інструментів.
У якості об’єктів стратегічного оцінювання виділяють
основні функціональні складові національної економіки країни.
Зазначимо, що у цьому списку представлено достатньо повний
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перелік
суттєвих
об’єктів
стратегічного
оцінювання,
конкретизований відповідними якісними і кількісними
фінансово-економічними статистичними інструментами. Список
дозволяє досить докладно і з необхідним ступенем деталізації
описати стан наведених вище функціональних об’єктів
національної економіки країни.
В якості таких фінансово-економічних статистичних
інструментів,
які
характеризують
стан
об’єктів,
використовуються
елементи
фінансово-економічного
дослідження, які пропонується згрупувати особливим
чином (табл. 7).
Таблиця 7
Інструментальна підтримка стратегічного оцінювання
національної економіки

Індикатори рівня та умов життя
населення

Макроекономічні індикатори

1

2
– валовий внутрішній продукт та його структура;
– валова додана вартість;
– номінальний валовий внутрішній продукт;
– реальний валовий внутрішній продукт;
– індекс-дефлятор валового внутрішнього продукту;
– рівень інфляції;
– обсяг і структура інвестицій за джерелами фінансування та секторам економіки;
– обсяги виробництва товарів і послуг в цілому і за великими галузевими комплексами;
– оцінка масштабів тіньової економіки;
– обсяги несплачених податків і зборів за масштабами тіньової економіки;
– обсяги зовнішньоекономічної діяльності;
– допустимі величини зовнішнього боргу, сум за його обслуговування та дефіциту платіжного
балансу в абсолютній сумі і у визначених відсотках до валового внутрішнього продукту й
обсягу експорту;
– допустима частка імпорту у внутрішньому споживанні найважливіших видів товарів і
послуг;
– динаміка співвідношень цін внутрішнього та зовнішнього середовища;
– динаміка курсу національної валюти;
– валовий (чистий) прибуток;
– інші.
– середній розмір домогосподарств;
– допустимий мінімальний рівень споживання основних видів продовольства, непродовольчих
товарів, забезпеченості житлом і послугами галузей невиробничої сфери;
– споживчі та неспоживчі сукупні витрати;
– вартість прожиткового мінімуму за окремими соціальними групами та географічними
сегментами;
– загальні доходи населення;
– квінтильний коефіцієнт диференціації доходів населення; квінтильний коефіцієнт фондів;
– відставання рівня доходів населення, в тому числі оплати праці від зростання цін;
– різниця між середньою оплатою праці і середнім значенням пенсійного забезпечення;
– масштаби і тривалість затримки у виплаті заробітної плати;
– розмір допомоги за видами соціального страхування;
– чисельність населення із середньодушовими еквівалентними загальними доходами у місяць,
нижчим прожиткового мінімуму;
– споживання продуктів харчування у домогосподарствах;
– наявність в домогосподарствах товарів тривалого користування;
– інші.
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Продовж. табл. 7

Індикатори науково-технічного
забезпечення

Індикатори економічного та
виробничого забезпечення

Індикатори фінансів

1

2
– балансові звіти за секторами економіки (монетарне золото, готівкові кошти, перекази
депозитів, цінні папери, кредити, грошові агрегати та інші)
– основні показники діяльності банківської системи;
– показники державного бюджету за структурою та динамікою;
– інша монетарна та наглядова статистика;
– максимально допустимі масштаби вкладень іноземного капіталу в нерухомість країни;
– кількість суб’єктів господарювання з високою часткою участі іноземного капіталу;
– інформація про обсяги вивезення капіталу;
– мінімально необхідний запас вільно конвертованої валюти;
– інші.
– показники структурної статистики за суб’єктами господарювання з розподілом за їх
розмірами;
– кількість суб’єктів господарювання за видами економічної діяльності;
– обсяг виробленої продукції (товарів, послуг) підприємств за їх розмірами за видами
економічної діяльності;
– обсяг реалізованої продукції (товарів, послуг) підприємств за видами економічної
діяльності;
– фінансові результати підприємств до оподаткування за видами промислової діяльності;
– рентабельність операційної діяльності підприємств за видами економічної діяльності;
– необоротні активи за видами економічної діяльності;
– оборотні активи за видами економічної діяльності;
– власний капітал за видами економічної діяльності;
– поточні зобов’язання за видами економічної діяльності;
– розміри державних резервів;
– інші.
– витрати на виконання наукових та науково-технічних робіт;
– обсяг виконаних наукових та науково-технічних робіт;
– інноваційна діяльність;
– упровадження інновацій (інновація);
– придбання нових технологій;
– придбання машин та обладнання пов’язані з упровадженням інновацій;
– кількість впроваджених інноваційних видів продукції, найменувань;
– реалізована інноваційна продукція;
– частка витрат на науку у валовому внутрішньому продукту;
– стан фундаментальної і прикладної науки (кількість вчених, обсяг використовуваного
обладнання та ін.);
– параметри якості продукції і витрати на її виробництво, необхідні і достатні для
забезпечення її конкурентоспроможності на зовнішньому і внутрішньому ринках;
– інші.

Визначимо, що для проведення матричного стратегічного
оцінювання національної економіки запропонований перелік
фінансово-економічних індикаторів занадто перебільшений.
Сегментна структура запропонованої системи фінансовоекономічних індикаторів не дозволяє здійснювати аналітичні
процедури у відповідності до матричного оцінювання, але
структура її, яка визначається аспектами матричного
позиціонування
стратегічного
оцінювання
національної
економіки, передбачає послідовну дихотомію (роздвоєність,
послідовний розподіл на дві частини, не пов’язаних між собою
елементів; це спосіб логічного поділу класу на підкласи, який
полягає в тому, що ділене поняття повністю ділиться на два
взаємовиключних)
або
структурно-часовий
масштаб
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дослідження.
Зазначимо, що у матричному оцінюванні діє принцип
дихотомічної класифікації, у якому національна економіки
ділиться на дві складові, які на неї впливають – внутрішнє
середовище і зовнішнє оточення глобального середовища, потім
у кожному сегменті здійснюється наступне дихотомічне
розділення, у даному випадку на слабкі і сильні сторони,
можливості та загрози. У такій структурі складно застосовувати
сегментний
спосіб
класифікації
фінансово-економічної
аналітичної інформації системи державного регулювання
національної економіки.
Таким чином, необхідно застосовувати найбільш зручну
систему позиціонуванням стану та розвитку національної
економіки, засновану на методі ієрархічної класифікації, де
значна кількість об’єктів спочатку за відповідною ознакою
поділяється на великі групи, нагадаємо, при дихотомії – на два
сегмента, потім кожна з них – за іншою ознакою, на ряд
наступних підгруп, де конкретизується об’єкт класифікації
матричного оцінювання. Звідси, між класифікаційними групами
з’являється відповідна ієрархія, тобто певний взаємозв’язок.
Визначимо, що відповідний розподіл дозволяє складні за
своєю структурою сукупності поділити на групи, які сформовані
на підставі запропонованих істотних ознак, та які мають
однакові або близькі аспекти групування відповідних елементів.
При цьому для стратегічного оцінювання національної
економіки необхідно застосовувати групування: структурні,
динамічні або структурно-динамічні, які сформовані за
визначеними ознаками.
Поєднання окремих одиниць або даних в одну одиницю або
декілька одиниць забезпечує систему агрегування інформації. В
агрегуванні – розділ є основним загальним сегментом. У свою
чергу розділи поділяються на підрозділи, які характеризують
наступний рівень групування об’єктів класифікації у
стратегічному оцінюванні. Зазначимо, що подальша деталізація
характеристик об’єктів класифікації національної економіки
проводиться на рівні класів, які є найменшим рівнем
групування. У наукових роботах класифікатори поділяються на
підкласи, для яких характерна більш детальна характеристика
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об’єкту.
Визначимо, що у системі державного стратегічного
регулювання національної економіки найпростіше дихотомічне
групування є поділ на «суб’єкт» і «об’єкт» державного
регулювання. У системі регулювання національної економіки
виникають такі протилежні пари понять: доходи і витрати;
витрати і результат; матеріальні і фінансові ресурси; необоротні
й оборотні активи; тощо.
Дихотомія матеріального змісту відповідних процесів, з
одного боку, і вартісної їх форм – з іншого, забезпечує
іманентну рису ринкової економіки відповідної країни.
Методологічна вимога адекватності форми змісту не є
тотожністю та передбачає можливість певного відсторонення
форми від змісту, що зумовлює виокремлення у відповідний
розряд об’єктів ринкової інфраструктури національної
економіки, пов’язаних з діяльністю банківських установ або
інших фінансових структур.
Таким чином, типова модель потенціалу або внутрішнього
стану національної економіки за структурою ґрунтується на
визначенні фінансово-економічних елементів: фінансові та
матеріальні ресурси, праця та її предмет, визначених у
національних масштабах. Але, якщо застосувати координати
часу, то можна оперувати поточним, середнім та
довгостроковим масштабом часового визначення.
З метою дослідження зовнішнього середовища, а саме
можливостей і загроз для національної економіки в умовах
глобалізації, треба застосувати запропоновану типову модель, у
якій структурно-динамічна матриця стратегічного оцінювання
національної економіки, побудована на аспектах фінансовоматеріальної оцінки і включає як найпростішу структурну
класифікацію національного господарства, так і динамічну
класифікацію
з
урахуванням
стратегічного
бачення.
Структурно-динамічна матриця стратегічного оцінювання
національної економіки представлена у табл. 8.
У якості обліково-аналітичних інструментів, які забезпечать
процес матричного стратегічного оцінювання державного
регулювання національної економіки, метою якого є з’ясування
її найістотніших сильних і слабких сторін, можливостей і загроз.
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Запропонована класифікація фінансово-економічних елементів
прийнятна і зручна для формування національної фінансовоекономічної стратегії в трансформаційних умовах.
Таблиця 8
Структурно-динамічна матриця стратегічного оцінювання
національної економіки
Елементи
визначення
Поточне
забезпечення
Середнє
забезпечення
Довгострокове
забезпечення

Природні
ресурси

Фінансовий
капітал

Матеріальний
капітал

Людський
капітал

У складі елементу «природні ресурси» відображається
забезпеченість природними ресурсами; стан природного
середовища тощо.
Так як природні ресурси – це природні тіла, компоненти
географічної оболонки, вони мають природну відповідну
класифікацію, тому, виходячи з належності, відношення до
природних систем, а також розміщення, природні ресурси
необхідно також сегментувати за відповідним ознаками.
У складі елементу «фінансовий капітал» відображають:
забезпеченість фінансовими ресурсами; стан та перспективи
фінансово-кредитної та бюджетної системи; державний борг за
сегментами; розвиток інститутів ринкової економіки тощо.
У складі елементу «матеріальний капітал» відображається:
забезпеченість необоротними засобами, їх ступінь зношеності;
обсяги та динаміка виробництва; інвестиційна та інноваційна
діяльність тощо.
У складі «людський капітал» відображається: демографія та
міграція; рівень і якість життя; структура та динаміка
зайнятості; рівень безробіття за сегментами; стан та динаміка
попиту на товари і послуги тощо.
Визначимо, що залишають питання обліково-аналітичного
забезпечення
інструментальної
підтримки
матричного
оцінювання національної економіки, які потрібно постійно
досліджувати в умовах трансформації. У деяких стратегічних
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аспектах потрібно звертати увагу на певну групу об’єктів, у якій
можуть виникнути структурні проблеми; у інших, при зміні
проблемної структури, на першому місці з’являються проблеми,
які навіть і не передбачалися раніше в системі державного
регулювання національної економіки країни. Але необхідно
бути впевненим, що у будь-якому випадку базисом
стратегічного оцінювання національної економіки є місія країни
в умовах глобалізації. Спираючись на місію, можна без суттєвих
помилок визначити та проранжувати перспективні стратегічні
аспекти, які притаманні будь-якій країні в умовах глобального
середовища.
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СУТНІСТЬ ІННОВАЦІЙНОГО РОЗВИТКУ У КОНТЕКСТІ
СТРАТЕГІЇ РОЗУМНОЇ СПЕЦІАЛІЗАЦІЇ
У сучасних умовах прискореного розвитку науково-технічної
революції та великомасштабного транскордонного переміщення
капіталу,
глобалізації
ринків
і
виробництва
конкурентоспроможність країни визначається здатністю
національної економіки генерувати й впроваджувати нові
технології.
Повноцінне
використання
інновацій
для
національного
розвитку
можливе
лише
за умови
цілеспрямованої інноваційної політики, яка проводиться як
підприємствами, так і на державному рівні. Це завдання
особливо актуальне для України, яка володіє значним
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інноваційним потенціалом, що використовується неповною
мірою,
через
відсутність
збалансованої
національної
інноваційної системи.
Національна
конкурентоспроможність
є
головним
індикатором стану економіки країни й перспектив її розвитку. У
зв’язку з цим, враховуючи євроінтеграційні спрямування
України, видається доцільним вивчити досвід країн
Європейського Союзу (ЄС) щодо формування та розвитку
національних інноваційних систем.
Теоретико-методичні засади дослідження інноваційного
розвитку країн ЄС закладено у працях таких зарубіжних
науковців, як Н. Ес-Садкі, М. Канерва, Я. Пика, С. Радошевича,
Х. Холандерса, А. Яшневскі та інших. Серед вітчизняних вчених
вивченням найбільш актуальних проблем та бар’єрів, що
гальмують інноваційну діяльність в Україні, та обґрунтуванням
стратегічних напрямків інноваційного розвитку держави
займалися В. М. Геєць, А. А. Гриценко, І. Ю. Єгоров,
Е. М. Лібанова, М. О. Кизим. Оцінку стану інноваційної сфери в
Україні проведено у працях А. І. Даниленка, О. В. Макарової,
І. В. Одотюка; передумови та особливості розумної спеціалізації
регіонів із врахуванням глобальних тенденцій розкрито у працях
О. В. Лях, І. Б. Марковича, Ю. О. Рижкової.
Економічна криза в Європі показала слабкі структурні
сторони. У таких умовах повільні темпи зростання,
незадовільний фінансовий стан країни й економічних систем,
старіння населення та низький рівень схильності до понесення
кризових витрат перетворився на стимули до здійснення змін.
Однак сьогодні є очевидним, що Європа вимагає розширення
застосування стратегії розвитку, яка базується на інноваціях [4].
У зв’язку з цим кожна країна та регіон зобов’язані
ідентифікувати галузі та сфери своєї спеціалізації в рамках
визначення стратегій розвитку. Саме опрацювання цих питань
відкриває доступ до структурних фондів ЄС, які є основним
фінансовим інструментом реалізації інноваційної політики.
Загострення конкуренції, яка часто має глобальний характер,
обумовлює зростання ролі економіки знань, важливим
елементом якої є національна інноваційна система, яка охоплює
інноваційність фірм, наукових центрів, університетів, інших
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інноваційно зорієнтованих організацій, а також інноваційну
політику, що забезпечує приєднання до ресурсу глобальних
знань, їх асиміляцію та пристосування до локальних потреб і
створення нових технологій.
Наявність імператив зростання інноваційності української
економіки не викликає сумнівів, однак наявні сьогодні дистанції
(відриви) у сфері інноваційності між нашою країною та
європейськими країнами-лідерами (також і за середнім
значенням у ЄС) беззаперечно доводять необхідність
застосування активних методів створення і стимулювання
інноваційної діяльності як на національному, регіональному, так
і на локальному рівнях. У таких умовах формування
інноваційної системи, яка є частиною економіки знань, відіграє
важливу роль для ефективної та сучасної інноваційної
політики (рис. 1).
Національна інноваційна система

Публічний сектор
науки і досліджень
(університети, НАН)

Інноваційна
політика

Освітня
політика

Підприємницька
політика

Фінансові інструменти

Р

Інноватори

И

Інноваційні технологічні фірми (spin-off,
spin-out)

Н
Інноваційні наукові підприємства (малі,
середні, великі)

Підрозділи
розвитку
підприємств

Зовнішні джерела інновацій

Науково-дослідна
політика

О
К

Постачальники інноваційних послуг

Регіональне оточення, інноваційне та підприємницьке середовище

– інновація;
– кадри;

– інформація;
– трансфер технологій

– інноваційна послуга;

Рис. 1. Структура національної інноваційної
(складено авторами відповідно до [3, 7, 9, 11])
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Дослідження підтверджують, що, незважаючи на поступове
реформування національної інноваційної системи, Україна
продовжує відрізнятися від країн з інноваційною економікою,
які постачають високотехнологічні продукти чи послуги, так у
загальному рейтингу ЄС вона входить до групи країн
«інноватори, що формуються» (рис. 2).

ІV

ІІІ

ІІ

І – інноваційні лідери;
ІІ – активні інноватори;

І

ІІІ – помірні інноватори;
ІV – інноватори, що формуються

Рис. 2. Зведений індекс інноваційного розвитку країн ЄС та
України у 2016 році (складено авторами відповідно до [8])
Як видно з рис. 2, позиції України погіршилися і, на жаль,
тенденції залишаються негативними, а відставання від країнлідерів за значенням зведеного індексу становить приблизно у 4
рази. Найбільш загрозлива ситуація склалася у сфері
комерціалізації результатів досліджень і розробок, в останні
роки значно погіршилися і показники фінансування наукової
діяльності.
У табл. 1 наведено результати оцінки вітчизняної
інноваційної системи на фоні середніх значень показників
країн ЄС-28.
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Таблиця 1
Оцінка інноваційної системи України та країн ЄС-28 за
даними 2016 року (складено авторами відповідно до [8])
№
п/п
1
1.1.1
1.1.2
1.1.3

1.2.1

1.2.2

1.2.3

1.3.1
1.3.2

2.1.1
2.1.2

2.2.1
2.2.2
2.2.3

2.3.1
2.3.2
2.3.3
2.3.4
3.1.1

Індикатори

EС-28

Україна

2

3

4

1,8

1,0

38,5

50,3

82,6

61,7

459,0

58,0

10,5

3,1

17,8

-

0,72

0,34

0,063

0,002

1,30

0,42

0,69

0,50

28,7

18,7

10,3

1,5

33,9

1,0

3,53

1,70

Людські ресурси
Нові випускники докторантури і аспірантури (МСКО
6) на 1000 населення у віці 25-34 роки
Відсоток населення віком 30-34 роки, які мають
закінчену вищу освіту
Відсоток молодих людей віком 20-24 роки, які мають
повну середню освіту
Дослідницькі системи
Міжнародні наукові видання, підготовлені спільно
представниками науки та бізнес-середовища, на
мільйон населення (база даних Scopus)
Наукові публікації країни серед кращих 10,0%
найбільш цитованих світових публікацій, у % від
загального обсягу наукових публікацій країни у базі
даних Scopus
Частка докторантів та аспірантів не з країн ЄС, у %
від усіх докторантів та аспірантів
Фінансування і підтримка
Витрати на дослідження і розробки в державному
секторі, у % від ВВП
Венчурний капітал у загальному обсязі інвестицій,
у % від ВВП
Інвестиції фірм
Витрати на дослідження і розробки і бізнессередовищі, у % від ВВП
Витрати на інновації, не пов’язані з дослідженнями та
розробками, у % від обороту
Взаємозв’язки та підприємництво
Малі та середні підприємства (МСП), які самі
розробляють і впроваджують інновації, у % від МСП
Інноваційні МСП, які співпрацюють з іншими, у % від
МСП
Державно-приватні спільні публікації на мільйон
населення
Інтелектуальні активи
РСТ патенти на мільярд ВВП (за ПКС €)
РСТ патенти в соціально-культурній сфері на мільярд
ВВП (за ПКС €)
Торгівельні марки ЄС на мільярд ВВП (за ПКС €)
Проекти та дизайни на мільярд ВВП (за ПКС €)
Інноватори
МСП, які запровадили інноваційні продукти чи
процеси, у % від МСП
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-

6,09
4,44

0,27
0,10

30,6

7,4
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Продовж. табл. 1
1
3.1.2
3.1.3

3.2.1

3.2.2
3.2.3
3.2.4
3.2.5

2
МСП, які запровадили маркетингові або організаційні
інновації, у % від МСП
Зайнятість в інноваційних фірмах, які швидко
розвиваються
Економічний ефект
Зайнятість в наукомістких сферах (виробництва та
послуг), у % від загального числа зайнятих в
економіці
Частка середньо- і високотехнологічної продукції у
загальному обсязі експорту товарів
Експорт наукомістких послуг, у % від загального
обсягу експорту послуг
Продажі нових для ринку і нових для фірм товарів
(частка інноваційної продукції), у % від обороту
Ліцензійні та патентні доходи з-за кордону, у % до
ВВП

3

4

36,2

10,5

18,8

-

13,9

12,9

56,1

31,8

63,1

38,9

12,4

3,3

0,54

0,09

Враховуючи дані табл. 1, можемо констатувати,
що занепокоєння викликає не так місце в рейтингу
інноваційного розвитку, як розрив між Україною та
країнами ЄС. Очевидно, що утримання показників
інноваційності на такому рівні спричинить втрату міжнародної
конкурентоспроможності країни, а тому саме покращення
інноваційної діяльності як на національному, так і на
регіональному рівнях набуває пріоритетного значення.
Так з’являється нова концепція регіонального розвитку
«smart specialisation», яка була запропонована Єврокомісії
у 2008 році економістами Д. Фореем, П. Давідом і Б. Холлом.
Вона поєднує промислову та інноваційну політику і покликана
сприяти ефективному та дієвому використанню державних
інвестицій за рахунок зосередження на сильних сторонах
регіону, що й становлять власне його спеціалізацію [7].
Розумна спеціалізація передбачає активізацію взаємозв’язків
між бізнесом, наукою і громадською сферою. Відповідно до цих
відносин, мета розумної спеціалізації – оптимальне
використання потенціалу окремих регіонів через найбільше
пристосування можливих напрямків розвитку науки й освіти у
цих регіонах до їх конкретних соціально-економічних умов [12].
Державне втручання спрямовується у такі ініціативи, заходи і
проекти, які унеможливлюють розумну спеціалізацію на основі
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розвитку базових технологій чи продуктів і послуг з
використанням цих технологій у даному регіоні. Роль влади не є
вибором тієї чи іншої спеціалізації. Її участь полягає в залученні
різних партнерів у процес формування регіональної
спеціалізації, виявленні додаткових інвестиційних можливостей
у нові напрями спеціалізації та розширення ділових контактів у
межах технологій і їх застосування різними партнерами.
Головним
компонентом
розумної
спеціалізації
є
інтернаціоналізація, яка, крім експорту та прямих іноземних
інвестицій, передбачає формування стратегічних альянсів,
реалізацію спільних науково-дослідних проектів, аутсорсинг,
придбання прав інтелектуальної власності.
Наприклад, останні два десятиліття економічному розвитку
країн Центральної та Східної Європи значно сприяли прямі
іноземні інвестиції та експорт [3]. Однак, на думку професора
Школи слов’янських та східно-європейських досліджень
Університетського коледжу Лондона С. Радошевича, оскільки ці
інвестиції не були напряму пов’язані з науковим та
інноваційним потенціалом країн, вони не створили очікуваного
потужного інноваційного середовища для подальшого
довгострокового зростання [10]. Крім того, негативним
чинником інноваційного розвитку цих країн є відсутність
міцних горизонтальних зв’язків між державою, наукою та
бізнесом.
Для розроблення власної інноваційної стратегії доцільно
ознайомитися з найкращими практиками застосування розумної
спеціалізації. При цьому досвід регіонів більш близьких за
індексом структурної відстані надасть краще розуміння практик,
які стануть основою для розробки регіональної інноваційної
стратегії на основі розумної спеціалізації.
Так за розрахунками авторів такими регіонами для
Харківської області є Поморське воєводство (індекс структурної
відстані – 2,91, Польща), Вільнюський повіт (індекс структурної
відстані – 2,92, Литва) та Нижньосілезьке воєводство (індекс
структурної відстані – 3,17, Польща).
Особливістю реалізації політики розумної спеціалізації для
країн ЄС з розвинутою інфраструктурою, вагомим науковим та
інноваційним потенціалом є застосування одного із важливих
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принципів розумної спеціалізації «підприємницького пошуку»,
тобто ініціювання політики розумної спеціалізації «знизу вгору»
[6]. В той же час, як для країн Центральної та Східної Європи,
так і для України, використання цього принципу на практиці є
дещо проблематичним. За цих обставин органи держаного та
регіонального управління повинні виступати ініціаторами та
активними учасниками реалізації наукової та інноваційної
політики на основі розумної спеціалізації.
14 вересня 2016 року на базі НАН України проходив
Інформаційний день Об’єднаного дослідницького центру
Європейської Комісії (EU Joint Research Centre, JRC), метою
якого було підвищення поінформованості про нові можливості
науково-технічного співробітництва України з ЄС в контексті
впровадження розумної спеціалізації S3.
Під час заходу учасники робочих груп, до складу яких
входили представники влади, науки та бізнес-середовища
України, та група експертів JRC оцінили інноваційну систему
України в контексті розумної спеціалізації за методологією,
наведеною у Guide to Research and Innovation Strategies for Smart
Specialisation (RIS3), враховуючи, що 0 – інформація про
конкретний елемент відсутня; 1 – стан елементу поганий;
2 – елемент потребує покращення; 3 – стан елементу
задовільний; 4 – стан елементу добрий; 5 – стан елементу
відмінний (рис. 3).
Як бачимо вітчизняні експерти оцінили інноваційну систему
України
в
контексті
розумної
спеціалізації
більш
оптимістичніше, ніж експерти JRC. Результати оцінки
дозволяють виявити напрямки, на яких доречно зосередитися на
початковій
стадії
впровадження
концепції
розумної
спеціалізації: визначення регіональних і національних активів,
окреслення напрямків входження інноваційних організацій
України у глобальні ланцюги створення вартості, формування
спільного бачення включення України в інноваційний простір
ЄС на основі інвестування обраних пріоритетів з подальшим
ретельним моніторингом та оцінкою результатів.
Таким чином, прогресивним механізмом реалізації успішної
інноваційної політики є розумна спеціалізація, яка в масштабах
країни сприяє диференціації регіональних інноваційних
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стратегій та, як наслідок, появі нових точок зростання і
посиленню курсу на стабільний розвиток національної
економіки. Досвід країн ЄС підтверджує, що саме інноваційна
політика, в основі якої лежить концепція розумної спеціалізації,
є
передумовою
довготривалого
загальнонаціонального
зростання.

А
Е
Б

Д

В
Г

А – аналіз регіонального / національного середовища; Б – уряд;
В – спільне бачення;
Г – вибір пріоритетів;
Д – політика MIX;
Е – моніторинг і оцінка

Рис. 3. Результати експертної оцінки інноваційної системи
України (складено авторами відповідно до [12])
У 2016 році у рейтингу інноваційного розвитку країн ЄС
Україна разом з Румунією, Болгарією та Хорватією входить до
групи країн «інноватори, що формуються». Відставання України
від країн-лідерів (Швеція, Фінляндія, Данія) за рівнем
інноваційного розвитку становить приблизно 4 рази. Така
ситуація
обумовлена
відсутністю
дієвих
механізмів
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впровадження передових досягнень науки та техніки в
економіку і стимулювання інвестицій у наукові дослідження та
розробки. Як наслідок, інноваційні процеси в Україні
характеризуються як нестійкі, позбавлені чітких довгострокових
стимулів.
У таких умовах життєдіяльність інновацій у національній
економіці може забезпечити лише гармонійне співробітництво
ключових суб’єктів національної інноваційної системи:
представників влади, бізнес-середовища, науки, некомерційних
громадських організацій та потенційних інвесторів розвитку
країни.
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МЕНЕДЖМЕНТ ТУРИСТИЧНОГО КЛАСТЕРУ МІСТА
ЛЬВОВА
Як засвідчує досвід, що сучасне туристичне підприємництво
функціонує в умовах неналежної нормативно-правової,
методичної, організаційної та інформаційної підтримки з боку
держави. Це особливо наочно проявляється на рівні малих міст і
сільських населених пунктів, у яких туризм може стати
важливим чинником соціально-економічного та культурного
розвитку завдяки забезпеченню зайнятості населення, розбудові
міської інфраструктури, реконструкції та збереженню пам’яток
тощо.
Однією із найважливіших проблем розвитку туристичної
галузі України є відсутність суттєвої державної підтримки
місцевих ініціатив щодо розвитку туризму. Проте зарубіжний
досвід свідчить, що максимального ефекту в розвитку туризму
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можна досягти лише за умов співпраці органів виконавчої
влади, місцевого самоврядування, громадських і професійних
організацій та підприємницьких структур.
Слід зазначити, що характерною ознакою вітчизняної
туристичної галузі є витіснення з туристичного ринку
соціального туризму як неконкурентоспроможного порівняно з
комерційними видами туризму, зокрема виїзним. Серед інших
гострих проблем туристичної галузі України необхідно
особливо виділити такі:
 невідповідність наявної туристичної інфраструктури
світовому рівню та сучасним вимогам споживачів туристичного
ринку;
 низька якість туристичних послуг;
 відсутність сприятливого інвестиційного клімату, що
зумовлює нерозвиненість соціальної інфраструктури;
 недостатній рівень кадрового забезпечення управління
туристичною галуззю за кількісними та якісними параметрами;
 занадто
складні порівняно із загальновизнаною
міжнародною практикою візові, митні та прикордонні
процедури;
 відомча
підпорядкованість
закладів
розміщення,
санаторно-курортних та рекреаційних закладів, що ускладнює
стандартизацію туристичних послуг, підвищення їх якості та
впровадження ефективних механізмів державного регулювання
розвитку туристичної галузі тощо.
Отже, перед туристичною галуззю України стоять багато
проблем, які потребують розв’язання за допомогою
вдосконалення системи та механізмів її державного
регулювання.
Визначимо шляхи вирішення проблем вітчизняного туризму
на національному, регіональному та місцевому рівнях через
удосконалення механізмів державного регулювання туристичної
галузі та з урахуванням зарубіжного досвіду.
Зазначимо, що способи та методи впливу, які
використовуються сьогодні для регулювання туристичної галузі,
далеко не завжди виявляються адекватними сучасним умовам та
тенденціям.
Тому для зміни ситуації на краще необхідним є
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вдосконалення
механізмів
регулювання
господарської
діяльності з урахуванням досвіду країн з розвиненою туристичною галуззю, формування нових соціально-економічних
підходів до стратегії розвитку національного туристичного
комплексу і системи управління туристичними процесами як на
державному, так і на регіональному рівнях. Виходячи з цього,
опишемо підходи до формування стратегії розвитку туризму в
Україні з виділенням пріоритетних видів (насамперед,
внутрішнього, в’їзного, соціального, сільського) і напрямів
державного регулювання розвитку туристичної галузі.
На нашу думку видається необхідним прийняття законів, які
забезпечать ефективне функціонування галузі: «Кодексу
туризму», законів України «Про сільський туризм», «Про
соціальний туризм», Концепції розвитку українських курортів, а
також внесення окремих поправок до законів України «Про
туризм», «Про місцеве самоврядування» (щодо функцій органів
місцевого самоврядування в галузі туризму) тощо.
Забезпечення сталого розвитку туристичної галузі значною
мірою має базуватися на модернізації інфраструктури
туристичної та курортно-рекреаційної сфери. З цією метою
видається необхідним запровадити спеціальний інвестиційний
режим для сприяння будівництву і реконструкції готелів та
інших об’єктів туристичної інфраструктури, що спонукатиме
іноземних та вітчизняних інвесторів вкладати кошти у
туристичну індустрію. Водночас необхідне запровадження
практики прямого фінансування з державного та місцевих
бюджетів заходів щодо розвитку туристичної інфраструктури,
зокрема облаштування маршрутів, місць для відпочинку в лісах
та гірських районах, громадських пляжів, оглядових
майданчиків, центрів туристичної інформації, інформаційних
стендів на дорогах тощо.
Умовою регіонального розвитку туризму є чіткий розподіл
повноважень між центральними та регіональними галузевими
органами влади, а також між органами виконавчої влади та
місцевого самоврядування. Доцільним є делегування органам
місцевого самоврядування повноважень щодо розвитку місцевого туризму: створення регіональних туристичних корпорацій,
туристичних інформаційних центрів, розбудови інфраструктури,
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залучення інвестицій тощо. Ефективному здійсненню
делегованих повноважень може сприяти створена на рівні
центрального органу виконавчої влади, до компетенції якого
належать питання туристичної галузі, робоча група фахівців, що
на основі нормативно-правової бази України, з урахуванням
зарубіжного досвіду розроблятиме конкретний план заходів для
кожного окремого туристичного регіону та дасть змогу втілити
його в життя.
Самостійний розвиток туристичної галузі без суттєвої
державної підтримки, який відбувався протягом останніх
десятиліть, призвів до практично монополії комерційних форм
та видів туризму. З метою зниження соціального напруження в
галузі і в суспільстві в цілому необхідне впровадження
державної політики соціалізації туристичної галузі.
З погляду використання наявних аналізів та вдосконалення
способів модернізації туристичної індустрії на особливу увагу
заслуговує туристичний кластер Львова.
Вигідне географічне положення міста на перетині 4-х
важливих міжнародних транспортних коридорів, близькість
кордону з Європейським союзом, потужна європейсько
історична, архітектурна та культурна спадщина (понад 350
історичних пам’яток перебуває під законом ЮНЕСКО),
оригінальне поєднання та збереження окремих елементів
українських, польських та австро-угорських традицій робить
цей
кластер
одним
з
найпривабливіших
сегментів
перспективного розвитку господарського комплексу. Вже
сьогодні
спостерігається
ріст
числа
спеціалізованих
туристичних інституцій (кількість бюро, агенцій, фірм, тощо
перевищила 150). За останні роки зросли іноземні інвестиції у
туристичну індустрію та туристичну інфраструктуру,
розширюється участь малого і середнього бізнесу, зміцнюється
громадська думка та підтримка з боку жителів міста Львова –
одного з найбільш відвідуваних туристичних центрів України,
що поступово починає конкурентно позиціонувати себе на
туристичних ринках зарубіжних країн.
Довготривала стратегія розвитку туристичного кластеру
повинна базуватися на достовірній статистичній інформації, що
дає адекватне уявлення про масштаби і напрями туристичних
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потоків, можливості туристичної інфраструктури, ємкості
туристичних ринків, характеристика сегментів в межах цих
ринків, на які повинен орієнтуватись або відстоювати свою
частку Львів. Зрозуміло, що посилення конкурентних позицій
вимагає підвищення рівня всебічної та комплексної промоції
міста, активізації присутності тур операторів на туристичних
ринках, відчутного покращення та реконструкції туристичної
інфраструктури і сервісу.
Розміщенню туристичної пропозиції міста та ефективному
розвитку кластера перешкоджає цілий комплекс економічних,
інфраструктурних, фінансових та організаційних проблем, які,
зокрема, полягають в необхідності:
 серйозної модернізації та росту інвестицій в туристичну
інфраструктуру міста, збільшення кількості готелів економкласу з якісними номерами та зіркових готелів, ремонту
місцевих доріг та розвиток інфраструктури аеропорту, вокзалів
та автобусних станцій;
 формування
потужного
обласного
та
міського
туристично-інформаційних центрів, створення привабливого
інформаційного продукту, розширення досвіду менеджерів та
місцевих операторів у сфері бізнес-туризму та посилені їх
конкурентоспроможності у боротьбі за великі замовлення;
 всебічного розвитку кластерної співпраці у розробці
інституційного процесу пошуку та залучення потенційних
іноземних і вітчизняних інвесторів, координації діяльності
туристичних асоціацій, місцевих державних органів, які
розробляють і реалізують свої стратегії незалежно один від
одних, прикордонної та митної служби, узгодження стратегій і
форм їх діяльності.
Також очевидним є те, що обмеженість матеріальних та
фінансових ресурсів туристичної індустрії Львова змушує
сконцентрувати туристичний бізнес свою увагу на основних
ринках туристичних послуг, зокрема ринках Польщі, Німеччини
та Росії .
За 2016 рік місто Львів відвідали 2,6 млн. осіб.
В рамках цих основних ринків існує багато важелів
збільшення кількості туристів та розширення сегменту
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туристичних послуг, зокрема, шляхом:
 збільшення частоти споживання туристичного продукту
існуючими споживачами, приваблення споживачів, які раніше
не споживали продукту цієї категорії, створення нових ситуацій
споживання;
 збільшення прибутків за рахунок утримання теперішньої
бази регулярних споживачів, інтенсифікації графіку їх приїздів
до Львова, розширення спектру цілей приїзду до Львова;
 отримання нових споживачів туристичних послуг;
 спільний маркетинг, об’єднання зусиль з тур операторами
інших країн для промоції Львова як головного туристичного
напрямку, що вимагає: пошук нових туристичних напрямків для
включення їх до своїх товарних пропозицій; збереження
постійних та цілеспрямованих комунікацій, корегування
продукту в залежності від експертних оцінок, збір інформації
для оцінок економічного потенціалу та економічної доцільності
відповідного напрямку, надання туристичних послуг;
 розширення спектру інформаційних джерел (на сьогодні,
основними ресурсами для планування туристичної подорожі є:
сім’я та друзі – 74%, Інтернет – 7%, путівники – 2%, інші –
10%); формування позиції Львова в інформаційно-туристичних
каналах і каналах бронювання місць в готелях;
 покращення туристичних активів та інфраструктури
Львова, важливих для пріоритетних сегментів, зокрема
інформації для туристів, безпеки, належних умов проживання і
цільових розваг.
Важливим елементом менеджменту туристичного кластеру
міста Львова є нова структура управління туризму, яка працює з
1 січня 2017 року, а також створення громадської ради при
управлінні. Працює ЛКП «Центр розвитку туризму м. Львів»,
два туристично-інформаційні центри, створюється «Музей
міста».
Кількість гостей міста Львова за остані 10 років зросла майже
в 4 рази. Надходження в бюджет міста від галузі туризму зросло
за остані з роки в 2,2 рази і становило у 2016 році 71 млн. грн. За
6 років туристичний збір зріс на 3 млн. грн або більше як в
4 рази, з них сума, яку сплатили фізичні особи зросла в 10 разів,
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а юридичні – в 3 рази.
Якщо Львів у 2016 році відвідало 2,6 млн. туристів, то з
розрахунку 26 туристів = 1 робоче місце і було занято у прийомі
гостей (близько 13% львівян). 24 види економічної діяльності
задіяні в туристичному кластері Львова. 2,2 рози ріст
надходжень в бюджет міста за остані 3 роки. 3979 тис. грн
туристичний збір у Львові за 2016 рік. 139 євро середні витрати
1 туриста за весь переіод перебування у Львові. 361,4 млн. євро
гроші, які туристи залишили у Львові у 2016 році.
69467 відвідувачів ТІЦ в 2016 році (з них українці – 54%,
іноземці – 46 %).
Беручи до уваги вищесказане, вважаємо, що головними
цілями розвитку туристичного кластеру міста Львова є:
 активне просування Львова на основних цільових та нових
ринках. Збільшення кількості іноземних гостей: 51%
відзагальної кількості;
 покращення культурної пропозиції міста. Підтримка
існуючих подій та створення нових подій та маршрутів цікавих
для пріоритетних;
 баланс між туристами та мешканцями – розширення
туристичних меж Львова, розвиток нових громадських
просторів;
 сталий розвиток туризму.
Морозова Н. И., д.э.н., профессор,
Волгоградский кооперативный институт (филиал)
Российский университет кооперации
Работа выполнена при поддержке гранта РФФИ, проект № 17-02-00182 «Институциональная
модель инновационного развития системы потребительской кооперации"»

СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКИЙ ПОТЕНЦИАЛ
ПОТРЕБИТЕЛЬСКОЙ КООПЕРАЦИИ В СОВРЕМЕННОМ
ОБЩЕСТВЕ
В формате международного секторального, а в настоящее
время – и санкционного, воздействия и в соответствии с
Концепцией долгосрочного социально-экономического развития
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Российской Федерации на период до 2020 года принципиальное
значение приобретает «реализация мер по развитию
конкуренции на продовольственных рынках субъектов РФ,
развитие инфраструктуры по сбыту сельскохозяйственной
продукции,
расширение
сети
снабженческо-сбытовых
сельскохозяйственных потребительских кооперативов». Это
требует создания многоукладной аграрной экономики,
предоставления равных прав хозяйствующим субъектам
различных форм собственности, в том числе и кооперативной.
Конкуренция потребует постоянно стимулировать научнотехнический прогресс, экономию ресурсов, экологию агропромышленного производства, что, в конечном счете, благоприятно
отразится на таких показателях, как:
уровень жизни и
благосостояние населения, качество производимых товаров и
услуг, отношения между человеком и окружающей средой,
вопросы производства, распределения, обмена и потребления
благ и услуг, эффективность производства.
Многоукладная
экономика
предполагает
также
сотрудничество между различными формами собственности и
хозяйствования.
Развитие
общества
невозможно
без
координации
усилий,
согласования
действий,
без
целенаправленного использования людских и материальных
ресурсов, что предполагает систему кооперации. Об этом
убедительно свидетельствует исторический опыт эволюции
мировой цивилизации. Именно рациональное взаимодействие
хозяйствующих субъектов по горизонтали и по вертикали
позволит обеспечить комплексный подход в сфере производства
и переработки сельскохозяйственной продукции, а также
решить ряд острых социальных проблем города и села. Чем
глубже специализация, тем больше предъявляются требования к
характеру и отдельным формам соединения, стягивания
отдельных фаз воспроизводственного процесса. Вертикальная
интеграция служит объективно необходимым средством
определенного разрешения воспроизводственных трудностей и
противоречий. Именно вертикальная интеграция позволяет
устранять неопределенность в обеспечении снабжения и сбыта;
она определенным образом ограничивает конкуренцию, так как
высоко интегрированная компания контролирует не только
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предшествующие производству стадии, но и следующие за
производством стадии движения товаров; она способствует
улучшению качества производимой продукции и снижению
издержек, уменьшает трансакционные издержки; позволяет
быстро приспосабливаться к изменениям технологии путем
планомерного регулирования направлений и масштабов
производства. Мы согласны с тем, что «основной целью
интеграции производства сегодня является формирование
стратегической базы деятельности в условиях непредсказуемого
развития внешней конкурентной среды, интенсификации
динамических процессов в результате роста концентрации и
ускорения НТП…» [2, с. 35-36].
Определенный рост мелкого предпринимательства сегодня
характеризует не деконцентрацию производства и капитала, как
это нередко утверждается, а определенную модификацию
усиления роли крупного капитала. Общественный характер
производства, благодаря ренессансу мелкого бизнеса, не только
не ослабляется, а, наоборот, усиливается, ибо мелкое и среднее
производство
переплетается
с
крупным,
возрастает
взаимозависимость
под
эгидой
крупного
капитала,
составляющего
основу
экономики.
Поэтому
мелкое
предпринимательство, рост которого полезен и необходим, не
может заменить собою крупное, превратиться в основу.
«Малое, – как справедливо заметил Ю. М. Осипов, –
прекрасно как часть крупного целого, связанного с ним
разделением и комбинированием
производства, обменом
нововведениями» [1, с. 316].
На основе обобщенного опыта кооперативных отношений
между фермерами и крупными сельскохозяйственными
предприятиями формируется «технологическая цепочка»:
производство сельскохозяйственной продукции, ее переработка,
снабженческо-сбытовая
деятельность
кооператива,
производственное
обслуживание;
создание
кредитных
кооперативов. При этом кооперирующиеся стороны, являясь
звеньями единого производственного процесса, не теряют своей
самостоятельности.
В
результате
образуется
единый
хозяйственный
механизм,
обеспечивающий
замкнутый
производственно-технологический цикл, снижается процент
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производственного риска, а перерабатывающие предприятия
обеспечивают себя надежной сырьевой базой и гарантией сбыта
готовой продукции.
Одной из основных задач при создании кооперативных
формирований является преодоление антагонизма интересов
между сельскохозяйственными товаропроизводителями и
перерабатывающими
предприятиями.
Объединение
товаропроизводителей ведет к экономии издержек за счет
сокращения потребности в ресурсах, что позволяет обеспечить
более полную загрузку мощностей и тем самым обходиться
меньшим количеством затрат. Кроме того, кооператив может
защитить интересы своих членов от монополистического
давления со стороны переработчиков, снабженческо-сбытовых,
банковских и других структур, а также от другого внешнего
вмешательства в свою деятельность.
Усиление кооперации и активное участие аграрных
корпораций наблюдается в США. За последние четыре
десятилетия американское фермерское хозяйство прошло путь
от
мелкотоварного
до
крупного
агропредприятия
индустриального типа. Ведущее место в системе американской
фермерской кооперации занимает сбытовая кооперация,
функции которой значительно расширились. Теперь в них
входит не только реализация продуктов, но и прием, обработка
продукции, складирование и хранение, упаковка и
транспортировка. Помимо этого, сбытовые кооперативы
обеспечивают
переработку
значительной
части
сельскохозяйственных продуктов. В этом смысле кооперативы
перерождаются в промышленные компании.
Прочные
позиции
сельскохозяйственная
кооперация
занимает в экономике Швеции, этому во многом способствует
проводимая государством политика поощрения развития
кооперативного движения. В качестве основных инструментов
используются: налоговые льготы, субсидии, льготные кредиты
кооперативам; предоставление монопольного права на импорт
сельскохозяйственных
продуктов;
импортные
сборы;
субсидирование экспорта.
В Италии функционирует централизованная кооперативная
система,
построенная
по
территориально-отраслевому
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принципу, с единым руководящим центром, объединяющим
национальные отраслевые организации. Объединенные в Лигу
кооперативы в тесном сотрудничестве с Католическим Союзом
оказывают влияние на аграрную политику страны. Воздействие
государства
реализуется
через
аграрную
политику,
включающую систему субсидий, дотаций, кредитов, политику
цен и налогов. Все эти меры государственного регулирования
кооперации закреплены в соответствующих законодательствах
капиталистических стран [4, c. 12-17].
Таким
образом,
зарубежный
опыт
убедительно
свидетельствует о высокой оценке органами власти особого
вклада, который кооперативное движение вносит в
национальную экономику. Развивать и совершенствовать
государственную поддержку системы кооперативных услуг
необходимо на основе установления партнерских отношений и
взаимовыгодного сотрудничества, а также обеспечения условий
для
самостоятельной
организации
и
объединения
предприимчивых инициативных людей и аккумуляции
свободных денежных средств юридических и физических лиц
региона для обеспечения экономических и социальных гарантий
роста уровня жизни населения.
Действительно, потребительская кооперация – это особая
система, имеющая многовековую историю и собственные
уникальные ресурсы развития. Современное кооперативное
движение зародилось в Европе, а начиная с 1860-х гг. появилось
на русской почве. Каждый из последующих этапов ее развития
вносил в жизнь кооперации свои коррективы. Однако
неизменным оставалась ее социальная и воспроизводственная
роль в экономике страны.
Кооперативные организации создаются для удовлетворения
экономических
интересов
своих
членов
посредством
хозяйственной деятельности, опираются на привлечение их
личных средств и труда. В концентрированном виде основные
принципы кооперативного предпринимательства можно
сформулировать следующим образом: добровольное и открытое
членство, демократический контроль, экономическое участие
членов кооператива и их независимость, возможности обучения
и получения информации.
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Однако от других организаций потребительские кооперативы
отличилась своим социальным назначением и кооперативными
ценностями, такими как демократия, равенство, справедливость,
солидарность, личная ответственность и взаимопомощь,
которые не должны быть причиной каких бы то ни было
дискриминаций и ущемлений.
Таким
образом,
наличие
двойственной
природы,
диалектической взаимосвязи экономического и социального,
будет способствовать построению социально ориентированной
рыночной экономики в России. Кроме того, практический опыт
стран с развитой рыночной экономикой свидетельствует о
больших возможностях кооперативных объединений в области
самостоятельности
и самоуправлении.
Потребительская
кооперация наряду с институтом местного самоуправления
может рассматриваться как неотъемлемый атрибут системы
демократического управления, выступать своеобразным
свидетельством демократического здоровья общества [3].
К сожалению, к началу ХХI века потребительские
кооперативы России потеряли многие ориентиры, на которых
основывалось международное кооперативное движение, более
того, внешние угрозы, связанные с открытостью рынков и
глобализацией экономики, привели к острой конкуренции
потребительских кооперативов с крупными отечественными и
транснациональными торговыми корпорациями, финансовые и
организационные возможности которых неизмеримо выше.
Кроме того, традиционная потребительская кооперация уже
породила конкурентов – частные посредники, занимающиеся
закупкой сельхозпродукции, и продовольственные корпорации,
созданные в некоторых регионах страны.
Современное состояние потребительской кооперации
характеризуется наличием комплекса негативных моментов: за
период реформ потеряна значительная часть материальнотехнических объектов, многократно снизились объемы по всем
направлениям деятельности, низки темпы роста финансовоэкономических
показателей,
недостаточен
уровень
конкурентоспособности
на
местных
рынках,
система
управления не соответствует требованиям рыночных форм
хозяйствования
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В связи с этим, все чаще стал ставиться вопрос о поиске
инновационной модели, которая сохранила бы уникальность и
самобытность потребительской кооперации как рыночно- и
социально ориентированного субъекта экономики, укрепила бы
конкурентные позиции и деловую активность субъектов
потребительской кооперации на региональном уровне. Как
известно, организации потребительской кооперации ведут свою
многоотраслевую деятельность главным образом в сельской
местности,
выступая
своеобразными
посредниками в
продуктовой цепочке «производство исходного сырья –
переработка – реализация», стимулируя развитие регионального
потребительского рынка продовольственных товаров, решая
проблему
продовольственной
безопасности,
формируя
производственную и социальную инфраструктуру села [3].
Таким образом, потребительская кооперация имеет большое
значение в возрождении российского села, поддержании уровня
жизни сельского населения, обеспечении занятости, сохранении
семейных хозяйств, борьбе с нищетой и бедностью. Поэтому
необходим поиск механизмов повышения эффективности
потребительской кооперации в реализации ее социального и
экономического потенциала в полном объеме, использования
преимуществ данной формы хозяйствования в стабилизации и
развитии региональной экономики.
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АКАДЕМІЧНА ДОБРОЧЕСНІСТЬ В ПРАВОВОМУ ПОЛІ
УКРАЇНСЬКИХ УНІВЕРСИТЕТІВ
Останні роки українська наукова та освітня спільнота все
більше звертається до питань академічної доброчесності та
впровадження
міжнародних
академічних
стандартів.
Міжнародне прагнення до нового виміру академічної культури,
утвердження цінностей, норм, традицій, що складають її
моральне ядро, є актуальним і цілком поділяється українською
академічною спільнотою, оскільки в умовах нашого суспільства
корупція, самоорганізація академічного середовища на хибних
моральних засадах, масова девіантна поведінка учасників цієї
сфери отримують постійні імпульси для свого розвитку через
різкі зміни, невизначеність соціальних ідеалів, професійних
норм, суттєвої втрати керованості суспільством, дисбалансу в
діях державних інститутів управління, слабкості громадянського
суспільства.
А отже, визначення власних моральних стандартів, їх
співставлення з кращими взірцями академічної культури,
втілення в життя у всіх напрямах роботи вишу є виявом
прагнення вітчизняної освітньої спільноти взяти на себе
відповідальність у захисті норм права, базових академічних та
етичних цінностей, забезпеченні якості й належних результатів
навчання.
З огляду на це важливим засобом інституціоналізації
академічної доброчесності є введення цього поняття і дотичних
до нього у правове поле української освітньої системи через
проекти Законів України «Про освіту» [2], «Про вищу
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освіту» [3]. Фактично саме у проекті Закону «Про освіту»
(ст. 42) вперше введено в нормативний обіг та визначено
поняття «академічна доброчесність», яке включає в себе
«сукупність принципів і правил поведінки учасників освітнього
процесу, спрямованих на формування самостійної та
відповідальної особистості, спроможної навчатися, викладати і
здійснювати наукову діяльність, дотримуючись етичних та
правових норм (п. 1 ст. 42)» [2].
Важливу роль у представленні принципів академічної
доброчесності відіграють установчі документи кожного вишу,
адже згідно з п. 7. ст. 35 законопроекту «Про освіту», «порядок
виявлення фактів порушення академічної доброчесності
встановлюється установчими документами закладів освіти».
Тобто регулювання дотриманням цих принципів є
відповідальністю самих вишів, які мають ознайомити з ними
усіх учасників академічного процесу. Оскільки принципи
академічної доброчесності є різними для академічної спільноти,
основні положення можуть відображатися у різних документах:
кодексі честі студента, етичному кодексі викладача, положенні
щодо протидії плагіату [2]. Так академічна доброчесність із
категорії суто етичної та ціннісної стає поняттям, що передбачає
адміністративну відповідальність та відповідні санкції.
Щодо Бухарестської Декларації з етичних цінностей та
принципів вищої освіти в Європейському регіоні (2004), у
розділі «Цінності та принципи» чітко визначені роль
академічної
етики,
культури,
спільноти,
академічна
доброчесність в процесах викладання та навчання,
демократичне та етичне керівництво й управління, дослідження,
що базуються на академічній доброчесності й соціальній
відповідальності. До ключових вартостей академічної
доброчесності тут віднесено чесність, довіру, справедливість,
відповідальність, підзвітність, повагу.
Виховання чесності, за текстом Декларації, «слід починати з
себе, а потім добиватися її поширення серед усіх членів
академічної спільноти, не допускаючи ніяких форм обману,
брехні, шахрайства, крадіжки, інших форм нечесної поведінки.
Довіра є основою для клімату роботи, який сприяє творчості,
індивідуальному розвиткові. Забезпечення справедливості у
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викладанні, оцінці досягнень, наукових дослідженнях,
кар’єрному просуванні персоналу, отриманні нагород, ступенів
має ґрунтуватися на законних, прозорих, справедливих,
передбачуваних, послідовних, об’єктивних критеріях. Вільний
обмін ідеями, свобода висловлювань базуються на взаємній
повазі, яку поділяють усі члени академічної спільноти.
Відповідальність повинні нести всі члени академічного
середовища, що дозволить забезпечити підзвітність, вільне
вираження поглядів, супротив неправомірним діям…» [1].
Законом «Про вищу освіту» також визначено, що
дотриманням академічної чесності є самостійне виконання
навчальних завдань, посилання на джерела інформації,
дотримання норм законодавства про авторське право; надання
достовірної інформації про результати власної діяльності,
контроль за дотриманням академічної чесності здобувачами
освіти. І вказано, що такі дії, як академічний плагіат,
фабрикація, обман, списування, хабарництво, є порушенням
принципів академічної доброчесності (п. 2-3. ст. 42), оскільки в
їх основі лежить умисне порушення загальноприйнятих в
академічному середовищі моральних і правових норм з метою
отримання певних переваг [6].
Ми вважаємо, що такі прояви академічної нечесності стають
причиною розладу в академічній сфері, руйнують вищу освіту,
перетворюючи навчальний процес на імітацію. Нечесність в
освіті негативно впливає як на суспільство, так і на кожного
студента, адже створює систему, в якій неможливо досягнути
успіху чесним шляхом і суспільство не може стати успішним.
Щоби
вітчизняна
система
вищої
освіти
готувала
висококваліфікованих спеціалістів, які потрібні для розвитку
держави і зростання поваги до України з боку європейської і
міжнародної спільноти, такі порушення потрібно негайно
викорінювати. Тому для покращення ситуації потрібна тривала,
системна робота на рівні академічного співтовариства вищих
навчальних закладів.
Положення прийнятого Закону України «Про вищу освіту»
щодо запровадження в систему освіти академічної чесності
дають можливість визначити їх вплив на всіх рівнях управління
вищою освітою (на рівні системи освіти в цілому, на рівні ВНЗ,
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на рівні взаємовідносин із стейкхолдерами вищої освіти). Що
стосується вищої освіти, то Закон дозволяє запровадити більш
прозорий новий механізм виборів ректорів, керівників
факультетів та кафедр, їх ротації, а також, заборони суміщення
адміністративних посад, що дає змогу створити нову атмосферу
у вищих навчальних закладах, демократизувати стиль їхнього
життя та управління; скорочення суто навчального
навантаження викладачів, яке відкриває для них можливість
більше уваги приділяти саморозвитку, науковим дослідженням
та методичній стороні освітнього процесу; справжню
багатоаспектну автономію, що здатна суттєво зменшити
нераціональні витрати часу та праці та вивільнити різноманітні
ресурси для інституціонального і персонального розвитку
вишів, їх студентів та співробітників [4, с. 23-25].
З метою трансформації вищої освіти на національному рівні
(підвищення якості, створення умов для реалізації найбільш
обдарованих студентів, покращення іміджу українських
університетів) Американські ради з освіти за участі
Міністерства освіти і науки України та за підтримки Посольства
Сполучених Штатів розпочали чотирирічний Проект Сприяння
академічній доброчесності в Україні (SAIUP project). Метою
Проекту є зміна сприйняття поняття академічної доброчесності
та поведінки навчальних закладів (спочатку в десяти ВНЗ, в
кінцевому підсумку – в системі вищої освіти загалом). Проект
орієнтує і навчає студентів, викладачів та адміністраторів
практичної цінності й важливості академічної доброчесності,
надає ресурси і план дій задля тісного залучення до її зміцнення.
Для досягнення цієї амбітної цілі Американські Ради
пропонують впроваджувати програму за допомогою трьох
взаємопов’язаних компонентів (створення суспільної підтримки
академічної доброчесності (брендинг); розвиток навиків зі
створення університетської бази з академічної доброчесності із
застосуванням міжнародних практик (освіта); норми та
виконання, норми на рівні університету та нормативні реформи
на рівні міністерства). Вищі навчальні заклади, які беруть участь
у зазначеному проекті (Донецький національний університет,
Луцький національний технічний університет, Тернопільський
державний
медичний
університет,
Тернопільський
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національний економічний університет, Інститут міжнародних
відносин Національного університету імені Т. Г. Шевченка,
Сумський державний університет, Харківський національний
університет імені В. Н. Каразіна, Запорізький національний
університет, Одеський національний університет імені
І. І. Мечникова,
Ізмаїльський
державний
гуманітарний
університет), скоординовано взаємодіють з українськими та
американськими партнерами на усіх етапах проекту та в усіх
його структурних компонентах.
З метою покращення іміджу українських університетів
Східноукраїнським Фондом соціальних досліджень спільно з
Інститутом соціально-гуманітарних досліджень Харківського
національного університету імені В. Н. Каразіна проведено
соціологічне дослідження «Академічна культура українського
студентства: основні чинники формування та розвитку» (2015),
у ході якого проаналізовано мотивацію вступу та навчання в
українській вищій школі, механізми та традиції оцінювання
знань студентів, їх навчальні практики як складові академічної
культури, прояви академічного шахрайства як фундаментальну
проблему вітчизняної академічної культури [6].
З метою впровадження цінностей і практики доброчесних
відносин в академічному процесі значний інтерес викликав
матеріал,
узагальнений
в
результаті
всеукраїнського
репрезентативного опитування студентів, проведений фондом
«Демократичні ініціативи» разом з Ukrainian Sociology
Service (2011). Дослідження показало неочікуваний зв’язок між
професійною спеціалізацією та мірою участі студента в
корупційних діях.
У рамках Проекту Сприяння академічній доброчесності в
Україні позитивним моментом, на нашу думку, є залучення до
просвітницької роботи представників роботодавців, які таким
чином зможуть донести до студентів свої вимоги, серед яких
основними мають бути висока кваліфікація, якість знань,
дотримання принципів чесності та ін. Адже великий відсоток
роботодавців навіть не звертає увагу на наявність у студентів
професійних знань, а категорично вимагає лише наявність
диплому про вищу освіту.
Такий підхід мотивує молодь: у неї міцніють мотиви,
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пов’язані з майбутньою професією, з’являється до неї інтерес та
позитивне ставлення, прагнення удосконалювати свою
кваліфікацію; підвищується рівень домагань щодо успішнішого
вирішення складних навчальних завдань; з’являється прагнення
добросовісно виконувати свої ділові обов’язки, бажання
показати себе вмілим спеціалістом, досягти успіху; посилюється
відчуття відповідальності, самостійності за прийняті рішення і
вчинені дії; громадські мотиви починають домінувати над
особистісними; моральне задоволення від виконаних завдань
розвиває почуття власної гідності, формує самоповагу та віру у
власні сили. Усі ці риси і показники професійної спрямованості
молоді виступають показниками рівня її розвитку і
сформованості. Таким чином у студента відбувається
формування не лише його особистісного розвитку, а й
професійного становлення як спеціаліста.
Оскільки українські студенти не мають стандарту
академічної поведінки, до якого могли б звернутися, то
діяльність кожного академічного співтовариства має бути
побудована на певному комплексі цінностей, який дасть
можливість об’єднати різних осіб в одну команду і надасть
значущості їхній спільній діяльності. Академічна чесність в цій
ситуації суттєво впливає на формування спільних підходів до
організації праці, визначення посадових компетенцій та довіри,
процедур прийняття рішень, сприйняття та розв’язання
конфліктів тощо [5, с. 262-263].
У цьому контексті варто акцентувати особливу увагу на
проекті «Вплив політик боротьби з плагіатом у вищій освіті в
Європі» («Impact of Policies for Plagiarism in Higher Education
Across Europe» (2010–2013), за яким було проаналізовано
системи, методи боротьби з плагіатом у 27 країнах-членах ЄС і
для кожної з них сформовано рекомендації щодо зміцнення та
популяризації
інституційної
культури
академічної
доброчесності [4].
Цікавою з цього приводу є доповідь Ірен Глендіннінг, яка
серед підсумованих рекомендацій проекту для усієї Європи
особливо актуальними для України виділила необхідність
досягнення консенсусу щодо визначення і стандартів
доброчесності; узгодження на міжнародному рівні набору
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критеріїв; розроблення он-лайн платформи для оцінки
ефективності інституційної політики академічної доброчесності,
що базується на визначених критеріях; надання практичної,
фінансової підтримки з боку інституцій ЄС, відповідальних за
освіту, та національних/регіональних органів влади для
розроблення ефективних інституційних політик; стимулювання
систематичного моніторингу інституційних політик академічної
доброчесності з боку організацій, відповідальних за
забезпечення і контроль якості, акредитацію, атестацію
(ліцензування); створення програми підвищення обізнаності,
наукових досліджень шляхом формування європейської мережі
вчених, зацікавлених у просуванні передового досвіду;
формування культури академічної доброчесності на всіх рівнях
освіти шляхом реалізації заходів, цілеспрямованої міжнародної
програми семінарів і конференцій; забезпечення належного
рівня освіти для студентів на усіх рівнях підготовки на основі
кращого досвіду, норм академічної етики, правди та
доброчесності [7].
На нашу думку, зазначені І. Глендіннінг рекомендації, є
прийнятними для усієї української академічної спільноти і
дадуть можливість вийти на новий рівень академічної
доброчесності в Україні. Тут також важливо розуміти, що
академічна доброчесність має й виховне значення, і особливістю
підходу українських вишів при впровадженні механізмів
боротьби з нечесністю має бути постановка основного акценту
не на покаранні чи дисциплінарних заходах, а на інформаційнопросвітницькій роз’яснювальній роботі. Тому головним має
стати прагнення до формування вміння чесно та відповідально
працювати з інформацією, культивувати у студентів повагу до
інтелектуальної власності та авторських прав.
І першим завданням, яке реально сприяло б подоланню
проявам академічної нечесності, є формування нової
університетської культури на основі принципів чесності,
законності, відповідальності та компетентності. На нашу думку,
основними особливостями такої культури має бути
систематичність, сумлінність виконання студентами домашніх
завдань, відмова від плагіату, відсутність списування,
підготовки та використання шпаргалок; орієнтація на
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формування висококваліфікованого фахівця, отримання ним
престижної роботи; формування викладачами завдань, які
спонукають студентів до практичного застосування отриманої
інформації.
Університети здатні також відіграти вирішальну роль у
створенні нових етичних стандартів, єдиних для викладачів і
студентів, та механізмів їх захисту. Тому наступним
пріоритетним завданням є створення нових Етичних кодексів чи
Кодексів честі, які об’єднують певні спільні риси:
загальнолюдські цінності, моральні якості усієї академічної
спільноти.
Неприпустимим у такому кодексі честі є розповсюдження
неправдивої інформації, яка принижує честь і гідність студента,
викладача і вузу, використання нечесних шляхів отримання
хороших результатів навчання. Кожен учасник академічного
середовища, який дотримується кодексу честі, повинен
вимагати від оточуючих осіб у своїй поведінці і навчанні
дотримання таких самих морально-етичних принципів.
Отже, щоб досягти чесності, наша країна має пройти важкий
і довгий шлях разом із загальною соціально-економічною
перебудовою. Українським вишам необхідно впровадити такий
стан довіри, відповідальності, взаємоповаги всередині наукової
спільноти, для якої важливими є поняття справедливості та
чесності; чітко визначити процедури впровадження, дотримання
академічної доброчесності, суворо дотримуватися і аналізувати
їх
якість,
постійно
вдосконалювати.
Популяризація
інформаційно-просвітницької,
роз’яснювальної
роботи,
створення нових Етичних кодексів, конкретних програм
забезпечення академічній доброчесності дозволить сформувати
новий менталітет, запобігти всіляким негативним проявам
(недбалості,
корупції,
неповазі
між
студентами
та
викладачами і т.д.).
Список використаних джерел:
1. Бухарестская декларация по этическим ценностям и
принципам высшего образования в Европейском регионе
[Електронний ресурс] // CEPES, Бухарест. – 2004. – Режим
доступу до ресурсу: http://www.sde.ru/files/t/pdf/2.pdf.
2. Закон України «Про освіту» № 1707-VIII від 01.11.2016 р.
186

Менеджмент ХХІ століття: глобалізаційні виклики

– [Електронний ресурс]. – 2016. – Режим доступу до ресурсу:
http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?pf3511=58639.
3. Закон України «Про вищу освіту» № 766-VIII від 10
листопада 2015 року із змінами // Відомості Верховної Ради
України. – 2015. – № 5. – С. 16.
4. Академічна чесність як основа сталого розвитку
університету [моногр.] / Міжнарод. благод. Фонд «Міжнарод.
фонд. дослідж. освіт. політики»; за заг. ред. Т. В. Фінікова,
А. Є. Артюхова. – К.: Таксон, 2016. – 234 с.
5. Рей М. Академічна корупція в Україні / М. Рей //
Прозорість і корупція в системі вищої освіти України. − К.:
Таксон, 2003. − С. 261-267.
6. Що таке академічна доброчесність? Блог Романа Радейка
[Електронний ресурс] – Режим доступу до ресурсу:
http://www.aphd.ua/shcho-take-akademichna-dobrochesnist/.
7. Glendinning I. Promoting Maturity in Policies for Plagiarism
across Europe and beyond [Електронний ресурс] / I. Glendinning //
Pan-European Platform on Ethics, Transparency and Integrity in
Education – Режим доступу до ресурсу: www.coe.int/t/DG4/
EDUCATION/etined/Irene_Glendinning_PragueForum2015.pdf.
Шавга Л., д.э.н., профессор,
Ситниченко В., ст. преп.,
Кооперативно-торговый университет Молдовы,
Шавга Г., к.э.н.,
Молдавская Экономическая Академия
РАЗВИТИЕ ПОТРЕБИТЕЛЬСКОЙ КООПЕРАЦИИ
РЕСПУБЛИКИ МОЛДОВА В КОНТЕКСТЕ
ЕВРОПЕЙСКОЙ ИНТЕГРАЦИИ
Потребительской кооперации Республики Молдова, согласно
ее миссии и задачам, отведена значительная экономическая и
социальная роль в обществе. Кооперативное движение в
Молдове пережило периоды подъема и спада, удерживаясь в
отечественной социально-экономической системе и на
внутреннем потребительском рынке благодаря услугам,
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предоставляемым населению, преимущественно в сельской
местности, ввиду удовлетворения его потребительских и
некоторых социальных нужд.
На протяжении своего более чем 149-летнего существования
эта система постоянно расширяла области своей деятельности,
став многосекториальной. В настоящее время Потребительская
кооперация
Молдовы
является
составной
частью
государственной
социально-экономической
системы.
Организации и предприятия потребкооперации активно
участвуют в реализации государственных программ социальноэкономического развития, проявляя себя ответственными и
способными партнерами в достижении поставленных целей.
Потребительские кооперативы предоставляют населению
широкий спектр услуг и осуществляют различные виды
деятельности, такие как розничная и оптовая торговля, закупка
сельхозпродукции,
продуктов
животного
и
другого
происхождения, их переработка, предоставление различных
социально значимых услуг, в том числе образовательных,
общественного
питания.
Деятельность
предприятий
кооперативной системы подчинена интересам пайщиков и
населения, обслуживая более чем 57% жителей страны.
Будучи системой сосредоточенной на интересах пайщиков,
потребительская
кооперация
непрерывно
борется
за
консолидацию своего сообщества и развитие собственной
инфраструктуры, охватывающей в настоящее время:
 пайщиков – свыше 144 тысяч;
 экономических агентов – 161, в том числе
потребительских кооперативов – 98;
 торговых предприятий – 1930 общей торговой площадью
185 тысяч кв.м.;
 предприятий общественного питания – 220;
 населенных пунктов, где присутствует потребительская
кооперация – 770;
 рынков – 32 с 10850 торговыми местами;
 производственный сектор охватывает 21 пекарню,
14 кондитерских цехов, 16 боен, 29 производственных единиц
по переработке сельхозпродукции, в том числе 15 по
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переработке семян подсолнечника, 10 – зерновых, 2 колбасных
цеха, 5 производственных предприятий;
 учебных заведений – 3;
 работников – 4685 человек.
В борьбе за повышение качества услуг, предоставляемых
предприятиями потребкооперации, в последние годы огромное
внимание было уделено модернизации инфраструктуры, в т.ч.
торговой, производственной, для предоставления услуг. Таким
образом, в 2012-2015 гг.
возобновлена деятельность
31 торгового предприятия, модернизированы в части дизайна и
торговых технологий 190 магазинов; переоборудовано
54 предприятия общественного питания; основано 2 закупочных
предприятия и 15 специализированных приемных пунктов и их
филиалов в различных населенных пунктах страны;
переоборудовано 12 пекарен и переоснащено 5 кондитерских
цехов; модернизировано 12 коммерческих рынков.
Мобилизация
внутренних
ресурсов,
использование
имеющегося
потенциала,
развитие
инфраструктуры
потребкооперации способствовали росту показателей во всех
отраслях деятельности в 2012-2015 гг.:
 розничные продажи возросли за указанный период на
8,4%, оптовые продажи увеличились на 52,1%, составив,
совокупно, 3124,7 млн. леев и 383,5 млн. леев соответственно;
 закупки сельскохозяйственной, животноводческой и
другой продукции выросли на 13,2%, составив за отмеченный
период 315,4 млн. леев;
 промышленное производство возросло на 7,2%,
насчитывая за соответствующий период 238,5 млн. леев;
 предоставление платных услуг населению увеличилось на
31,1%, что составляет 589,5 млн. леев в 2012-2015 гг., в том
числе рыночные услуги возросли на 27,1%;
 объем экспорта составил 64,7 млн. леев, зарегистрировав
рост в 3,8 раза;
 собственные инвестиции составили 88,6 млн. леев;
Несмотря на то, что предприятия и организации
потребкооперации работают в условиях недостатка финансовых
ресурсов, тем не менее система потребкооперации
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инвестировала за последние годы в собственное развитие свыше
88,6 млн. леев. Отсутствие необходимых инвестиций и
непривлекательность системы для иностранных инвесторов
остается значительным препятствием на пути
последовательного долгосрочного развития потребительской
кооперации.
Экстенсивное и интенсивное развитие определило рост
валового оборота (чистых продаж) в потребительской
кооперации за 2012-2015 гг. на 8,4%, составив 3716,7 млн. леев,
что способствовало сохранению финансово-экономической
стабильности потребкооперации. Чистая прибыль составила
14057 тыс. леев в 2015 по сравнению с 45 тыс. леев в 2012 г.
Одновременно
с
ростом
объемов
производства
потребительской кооперации в 2012-2015 гг. возросли и
отчисления в консолидированный государственный бюджет в
виде налогов, выплат, взносов социального и медицинского
страхования, составив в совокупности 431,8 млн. леев.
Отчисления в консолидированный бюджет выросли по
сравнению с 2012 г. на 26,4%.
Важную роль в обеспечения поступательного развития
потребительской кооперации страны отводится стратегическому
планирования развития этого сектора на средне- и
долгосрочный периоды, которое должно основываться на
внедрении
современных
политик,
постоянном
совершенствовании деятельности системы, поддержке роста
конкурентоспособности, эффективном и устойчивом развитии
потребительской кооперации в условиях полного обеспечения
потребностей членов-пайщиков, работников и обслуживаемого
населения.
Сознавая значимость Стратегии развития потребительской
кооперации для ее устойчивого развития, для её разработки
было осуществлено следующее:
 исследование документов (отчётов) по оценке внедрения
Национальных программ развития и отмеченных результатов;
 анализ внедрения Программы развития потребительской
кооперации на 2012-2015 г. [9];
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 SWOT-анализ деятельности потребительской кооперации
и вызовов с которыми она сталкивается;
 социально-экономический анализ сельской местности в
которой действуют организации потребкооперации;
 оценка нормативно-правовой и стратегических основ
развития кооперативов в ЕС;
 анализ национальной стратегии развития Республики
Молдова до 2020 г.;
 исследование
статистических
данных,
социальноэкономических анализов;
 определение внутренних потребностей с которыми
сталкивается потребительская кооперация, потребностей и
ожиданий заинтересованных сторон (пайщиков, работников,
потребителей товаров и услуг, органов власти и др.) [7, 8, 9];
 анализ стратегий и программ развития потребительских
кооперативов на 2016-2019 г.;
 консультация
основных
сторон
(кооперативных
организаций и предприятий, членов-пайщиков, университетских
кадров, исследователей, фермеров, производителей и
экономических агентов из сельской местности, местных органов
власти).
Разработка Стратегии основывалась на ст. 74. буква c) Закона
о потребительской кооперации nr. 1252 – XIV от 28 сентября
2000 [3], приоритетах социально-экономического развития
Республики Молдова определённых Национальной стратегией
развития
„Moldova 2020”, принятых Законом nr.166
от 11.07.2012 [4], приоритетах экономической европейской
интеграции отмеченных в Соглашении об Ассоциации Молдова
– ЕС [1], ратифицированной Парламентом Республики Молдова
2 июля 2014 (Закон nr. 112 от 2 июля 2014) и европейским
Парламентом 13 ноября 2014, Стратегии «Europa 2020»,
которая
поддерживает
интеллигентный,
устойчивый и
всеобъемлющий рост [2], национальных секториальных
стратегиях экономического развития, других документах Б а
также на международных кооперативных принципах,
Положении Совета ЕС 1435/2003 от 22 июля 2003 г. об Уставе
Европейского
Кооперативного
Общества
(SCE)
[6],
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Рекомендациях R193 Международной Организации Труда о
содействии развитию кооперативов [5], принятых в Женеве
20 июня 2002 на 90-ой сессии Генеральной конференции МОТ,
приоритетах развития кооперативов на международном уровне,
отмеченных Международным кооперативным альянсом (ICA),
кооперативами Европы (CoopsEurope – европейское отделение
ACI), секториальными международными ассоциациями по
областям кооперативной деятельности и на других важных
документах.
На
основании
анализа
современного
состояния
потребительской кооперации, SWOT-анализа её деятельности,
внутренних и внешних вызовов, с которыми сталкивается
система, приоритетов развития кооперации в контексте
интеграции в европейское экономическое пространство и
внедрения передового международного опыта в кооперативную
деятельность, а также проконсультировав органы власти и
сообщество членов-пайщиков были выделены следующие
приоритеты развития потребкооперации на период 2016-2019 г.:
 консолидация сообщества пайщиков;
 оптимизация организационной структуры и повышение
эффективности
управления
системы
потребительской
кооперации;
 оптимизация
традиционных
видов
деятельности
потребительской
кооперации
и
диверсификация
предоставляемых услуг;
 обеспечение финансовой стабильности, целесообразное и
эффективное
использование
ресурсов,
обеспечение
эффективности хозяйственной деятельности предприятий
потребкооперации;
 развитие внутреннего потенциала и повышение
конкурентоспособности системы на внутреннем и внешнем
рынках;
 укрепление отношений с иностранными партнерами.
Успешная реализация вышеуказанных задач требует полного
вовлечения членов-пайщиков, работников потребительской
кооперации, руководящих органов, всех заинтересованных
сторон. В то же время, важная роль в поддержке развития
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потребкооперации отводится центральным и местным органам
власти.
Среди основных направлений деятельности, которые
необходимо реализовать и которые определят дальнейшее
развитие потребительской кооперации страны следует отметить
следующие.
Важной задачей является консолидация сообщества
пайщиков, увеличение их численности. Данная задача требует
внедрения эффективных механизмов их привлечения,
мотивации для поддержки и развития кооперации на местном
уровне,
стимулирования
вложений
в
деятельность
кооперативов, увеличения паевых взносов. В данном контексте,
разработка системы мотивации пайщиков стала объективной
необходимостью.
Мощным инструментом в мотивации
активного участия пайщиков в развитии кооперативов и их
управлении может стать распределение части полученной
организациями потребкооперации прибыли между пайщиками
пропорционально величине вложенного капитала. В будущем
предполагается внедрение общей информационной системы
своевременного учета пайщиков и их перемещения,
оперативное обновление базы данных.
Оптимизация организационной структуры и повышение
эффективности менеджмента системы потребкооперации
должны строится на интеграционных процессах (как по
вертикали, так и по горизонтали) и на процессах ассоциации,
независимо от территории присутствия
и профиля
экономической деятельности (розничная торговля, оптовая
торговля,
закупки-переработка-хранение-распределение
сельскохозяйственной продукции и т.д.). Организационную
реструктуризацию целесообразно осуществлять на основе:
 диагностирования
деятельности
предприятий
потребкооперации всей страны и реорганизации\ликвидации
неэффективных и не соответствующих действующему
законодательству;
 поддержки сильных с экономической точки зрения
организаций кооперации и интеграции их инфраструктуры в
единую экономическую систему;
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 реструктуризации предприятий потребкооперации и их
интеграции в специализированные по отраслям деятельности
предприятия (торговли, заготовительные, по предоставлению
услуг и т.д.) общегосударственного, регионального уровня.
Управленческая реструктуризация должна базироваться на
оптимизации управленческой иерархии по всей вертикали
системы потребкооперации, а также по горизонтали путем
уплощения иерархической структуры и перехода на
двухуровневую структуру (потребительский кооператив –
Центральный Союз); оптимизации руководящих органов
организаций
потребкооперации,
исключения
уровней,
затрудняющих процесс принятия решений; внутренней
управленческой реструктуризации на уровне организации
(кооператива, предприятия).
Важная роль отводится переоценке традиционных видов
деятельности потребительской кооперации и диверсификации
услуг кооперации. Торговля является традиционной отраслью
экономической деятельности с преобладающей долей в
товарообороте потребительской кооперации. На данном этапе
необходимы
картографирование
и
оценка
торговых
предприятий потребкооперации с точки зрения экономической и
социальной эффективности, территориального положения,
профиля специализации, роли в развитии населенных пунктов, и
разработка концепции развития кооперативной системы
торговли.
В то же время, необходимо создание единой
(интегрированной) торговой сети на базе имеющихся в системе
потребкооперации торговых предприятий и инфраструктуры,
способной конкурировать с международными и отечественными
торговыми сетями на внутреннем рынке.
Для консолидации имиджа и повышения значимости
потребительской кооперации стала острой необходимостью
разработка и продвижение торговых марок товаров,
произведенных и\или продаваемых через торговые сети и
магазины потребительской кооперации.
Ограничения, связанные с транспортным и логистическим
обеспечением торговли прямо или косвенно снижают
конкурентоспособность
отрасли.
Создание
единой
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дистрибьюторской системы в потребительской кооперации с
современной логистикой позволило бы сократить логистические
расходы, снизить цены на потребительские товары, сократить
другие расходы, повысить эффективность процесса принятия
решений.
Привлекательность торговой системы потребкооперации
обусловлена качеством представленных услуг. Значительную
роль в продвижении торговых услуг кооперации будет играть
расширение внедрения форматов магазинов «CoopPrim» и «
CoopPlus», разработка и внедрение новых магазинных
форматов. На ряду с этим, повышенное внимание следует
уделять внедрению электронных форм и инструментов
продвижения продаж, развитию электронной торговли в
потребительской кооперации.
Развитие
отрасли
закупок
сельскохозяйственной,
животноводческой и другой продукции имеет стратегическую
важность для развития системы потребительской кооперации.
Данная отрасль, также как торговля, оказывает помощь
государству в выполнении его социальной политики в сельской
местности и должно поддерживаться органами власти. Развитию
данного сектора препятствуют недостаточность необходимых
финансовых средств, отсутствие единой системы сбыта и
переработки заготовленной продукции, нелояльная конкуренция
на рынке сельскохозяйственных товаров и т.п. Для улучшения
деятельности данной отрасли необходимо произвести оценку
закупочного потенциала системы потребкооперации в
зависимости от сельскохозяйственной специализации регионов
и районов республики, производственных мощностей
кооперативных организаций и предприятий, потребности в
инвестициях, а также разработать программу долгосрочного
развития отрасли, привлекательную для внутренних и
иностранных инвестиций при участии заинтересованных
сторон.
Отсутствие согласования как по горизонтали, так и по
вертикали
закупочных
звеньев
внутри
системы
потребкооперации, разрозненность финансовых, логистических,
человеческих ресурсов, а также препятствия информационного
характера
являются
одной
из
причин
низкой
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конкурентоспособности данной отрасли и подтверждает
необходимость учреждения республиканского кооперативного
специализированного предприятия по закупке-переработкепродаже-экспорту продукции.
Развитие промышленного сектора потребкооперации
является важным источником формирования ресурсов и
предложения
собственной
промышленной
продукции.
Кооперативное производство направлено, в первую очередь, на
выпуск товаров первой необходимости, в том числе
хлебобулочных изделий, кондитерских изделий, макарон,
колбасной продукции, напитков и пр. Дальнейшее развитие
промышленного сектора, его экономическая эффективность
может быть обеспечена путем интеграции производственных
структур (предприятия, цеха) в единый комплекс с
централизацией отдельных функций (проектирование и
разработка новых товаров, общая информационная структура,
единая система распределения и т.д.).
Разработка и внедрение собственного бренда на товары
кооперативного производства и его продвижение сделает эти
товары заметными на внутреннем и внешнем рынках и повысит
уровень доверия потребителей.
Развитие и расширение спектра услуг должно быть
направлено на модернизацию инфраструктуры отрасли,
расширение гаммы традиционных для потребкооперации услуг
(общественного питания, образовательных, исследовательских и
др.) и повышение их качества, а также на предоставление новых
социальных услуг, востребованных сельхозпроизводителями,
рекламных услуг и т.д.
Обеспечение финансовой стабильности, целесообразное и
эффективное
использование
ресурсов,
обеспечение
эффективности хозяйственной деятельности является
важным фактором последовательного развития организаций и
предприятий потребительской кооперации, внедрении проектов
модернизации и расширения услуг потребкооперации,
повышения качества услуг для населения, вознаграждения
пайщиков и работников системы.
Дефицит финансовых ресурсов остается серьезным
препятствием в развитии потребительской кооперации, в
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частности в населенных пунктах, где деятельность кооперативов
неприбыльна, но востребована населением, преимущественно
для обеспечения товарами первой необходимости. В силу того,
что социальная миссия входит в обязанности органов местного
управления, чтобы сохранить кооперативные услуги и улучшить
экономическое положение предприятий кооперации, остро
необходима поддержка со стороны властей, которая может
осуществляться в различных формах (в виде субвенций,
снижения или освобождения от выплат за размещение
кооперативных объектов и т.д.).
Из числа основных внутренних факторов, способствующих
повышению эффективности хозяйственной деятельности
системы потребительской кооперации, можно перечислить
следующие:
 развитие существующих видов деятельности, выход на
новые рынки сбыта, расширение и диверсификация услуг
потребкооперации;
 модернизация инфраструктуры и ее ретехнологизация во
всех отраслях деятельности потребкооперации;
 учреждение службы внутреннего аудита в организациях и
предприятиях потребкооперации;
 внедрение интегрированной информационной системы
учета результатов хозяйственной деятельности;
 усовершенствование и повышение эффективности
управления
финансово-хозяйственной
деятельностью,
использование инструментов финансового менеджмента,
менеджмента рисков в финансово-экономическом управлении
системы;
 сотрудничество с кредитными и инвестиционными
организациями в целях финансирования программ развития
потребительской кооперации;
 создание
собственных
финансовых
учреждений
потребкооперации.
Долгосрочное развитие потребительской кооперации требует
консолидации инвестиционного потенциала посредством:
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 привлечения внешних источников финансирования
(займы, кредиты, вложения и т.д.) от третьих лиц, не утрачивая
идентичности потребкооперации;
 привлечения денежных ресурсов пайщиков, работников
системы и населения;
 участие в проектах микрофинансирования, технической
поддержки;
 разработка и внедрение эффективной системы мотивации
и вознаграждения участия в инвестициях,
 использование возможностей европейских фондов для
развития инфраструктуры потребкооперации.
В условиях нынешней, постоянно меняющийся социальноэкономической системы, увеличения конкуренции на
внутреннем и внешнем рынках, развития новой экономики, в
том числе электронной, для соответствия данной ситуации,
потребительская кооперация должна находиться в постоянном
процессе модернизации, внедрения новшеств, развития своих
внутренних
резервов,
расширения
партнерства
с
заинтересованными
сторонами
(внутри
системы,
на
национальном и международном уровнях) и другими
экономическими агентами. В данном контексте развитие
внутреннего
потенциала
и
увеличение
конкурентоспособности системы на внутреннем и внешнем
рынках приобретают особую важность.
Развитие инфраструктуры целесообразно осуществлять в
трех направлениях: развитие кооперативной инфраструктуры,
консолидация материально-технической базы потребительской
кооперации и модернизация технологий деятельности.
Для
повышения
конкурентоспособности
системы
потребительской кооперации на внутреннем и внешнем рынках
ведущим приоритетом является внедрение инструментов
цифрового
маркетинга
(e-marketing)
в
деятельности
потребкооперации в целях улучшения видимости кооперативов
на внутреннем и внешнем рынках и продвижения услуг.
Человеческие ресурсы являются ключевыми ресурсами в
обеспечении последовательного развития каждого предприятия
потребительской кооперации. Персонал действующий в системе
198

Менеджмент ХХІ століття: глобалізаційні виклики

потребительской кооперации, хотя и отличается своей
лояльностью и большим опытом работы, характеризуется
процессом «старения». Эта тенденция, а также острая нехватка
рабочей силы в сельской местности требуют разработки
программы обеспечения потребительской кооперации
конкурентоспособными человеческими ресурсами на средне- и
долгосрочный период.
Внутренняя и внешняя экономическая среда, внутренние
потребности кооперативов требуют в обязательном порядке
разработки и внедрения интегрировано - корпоративной
информационной системы потребительских кооперативов,
которые будут совмещать все данные и информационные
потоки, все компоненты системы кооперации и ее управления,
содействовать более эффективному и прозрачному принятию
решений, оптимизации ресурсов, эффективности хозяйственной
деятельности.
Важную роль для дальнейшего развития потребительской
кооперации играет внедрение современных информационных и
коммуникационных технологий. В связи с этим стали
актуальными: расширение кооперативной деятельности в
виртуальное пространство, внедрение электронных форм
торговли и продажи товаров, моделей электронной коммерции
B2C, B2B, B2А, внедрение электронных методов оплаты и т.д.
Необходимость в изменениях и стремление к европейской
интеграции страны выдвигают задачи по гармонизации
национального законодательства в области потребительских
кооперативов с нормативным актами европейского сообщества
для того чтобы обеспечить максимальное соответствие с
законодательством ЕС.
Другой важной задачей, которая определяет дальнейшее
развитие потребительской кооперации является укрепление
отношений с внешними партнерами. Для обеспечения
населения продуктами и услугами, в особенности продуктами
первой необходимости, потребительская кооперация нуждается
в поддержке со стороны властей на всех уровнях (от
центральных до местных). Частичная компенсация расходов,
связанных с осуществлением социальных проектов в
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отдаленных населенных пунктах с небольшим населением,
поддержка этих мероприятий возможна посредством:
 выделения субсидий для деятельности потребительской
кооперации, ориентированной на обеспечение населения
жизненно важными продуктами (производство хлеба и доставка
населению, обеспечение товарами первой необходимости и т.д.),
или покрытие части расходов по транспортировке таких
продуктов;
 освобождение кооперативных организаций и предприятий
от сбора на размещение объектов торговли, других местных
сборов в населенных пунктах, где хозяйственная деятельность
нерентабельна из-за низкой численности обслуживаемого
населения, больших расстояний по доставке товаров от
поставщика до потребителя.
Развитие
партнерских
отношений
должно
быть
распространено и на другие типы и формы кооперативов
(производство, сельское хозяйство, предпринимательство и т.д.)
для продвижения проектов, представляющих взаимный интерес,
для совершенствования законодательства, приложение усилий
для продвижения и защиты общих интересов.
Экономическую кооперацию на международном уровне
следует сосредоточить в будущем на: изучении и внедрении
передового международного опыта нормативного-правового
регулирования кооперативной деятельности, организации
кооперативов,
привлечении
пайщиков;
расширении
сотрудничества с кооперативными организациями из-за рубежа
в целях совместной хозяйственной деятельности, обмена
товарами; продвижении экспорта продукции, заготовленной и
переработанной в системе потребительской кооперации
республики; использовании преимуществ, представленных
подписанием Соглашения об углубленной и всеобъемлющей
свободной торговле и т.д.
Внедрение
Стратегии
будет
иметь
экономическое
воздействие:
укрепление
экономического
потенциала
кооперативов,
создание
благоприятных
условий
для
экономической деятельности, совершенствование нормативной
правовой базы в области, увеличение инвестиций в развитие
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материально-технической базы, а также социальное: улучшение
уровня обслуживания членов-пайщиков и других категорий
потребителей, расширение доступности услуг кооперации,
защита прав потребителей, вклад в развитие населенных
пунктов и общества.
Имея ввиду важность стратегического проектирования
развития кооперативного сектора, по запросу Центрального
Союза потребительских кооперативов Республики Молдова,
исследовательская
группа
Кооперативно-Торгового
Университета Молдовы разработала Стратегию развития
потребительской кооперации на период 2016-2019 г.г., в
которой нашли отражение вышеуказанные задачи и действия.
Реализация задач предусмотренных в Стратегии будет
способствовать интеллигентному и долгосрочному развитию
потребительской кооперации, обеспечению прогресса во всех
областях её деятельности, развитию сельской местности,
внедрению современного международного опыта, в частности
европейского, в деятельность кооперативов, и росту вклада
потребительской кооперации в реализацию социальноэкономических национальных политик и интеграции в
европейское экономическое пространство.
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УПРАВЛІННЯ ТУРИСТИЧНОЮ ДІЯЛЬНІСТЮ В
УКРАЇНІ: СТАН ТА НАСЛІДКИ
За оцінками UNWTO, наразі туризм посідає перше місце
серед галузей світового господарського комплексу за обсягом
експорту товарів і послуг. Розподіл регіонів і країн світу за
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показниками розвитку туризму в 2015 році наводиться в табл. 1.
Як бачимо, половина всіх турпотоків приходиться на Європу –
це 51,2%, наступну сходинку займають країни АзіатськоТихоокеанського регіону – 23,6% прибуттів, на третьому місці
Америка з показником 16,2% світового туристичного потоку.
У зворотному порядку вишикувалися показники середнього
доходу від перебування одного туриста. В Америці – 1577 дол, в
Азіатсько-Тихоокеанському регіоні – 1498 дол, в Європі –
742 дол.
Таблиця 1
Розподіл регіонів і країн світу за показниками розвитку
туризму у 2015 р.
Регіони і країни

Європа
у т. ч.: -Північна
-Західна
-Центральна і
Східна
-Південна і
Середземноморря
АзіатськоТихоокеанський
регіон (Китай,
Таїланд, Індія
Австралія, Японія
та ін.)
Америка
(США,
Канада,
Кариби та ін.)
Середньосхідний
регіон
(Єгипет та ін.)
Африка
Усього

Кількість туристів
млн.
% від
осіб
загальної
кількості

млрд
дол.

Доходи
% від
загального
обсягу
надходжень

607,7
75,9
180,0

51,2
6,4
15,2

450,7
78,4
146,4

35,8
6,2
11,6

Середній
дохід від
перебування
одного
туриста
(дол.)
742
1033
813

126,6

10,6

50,1

4,0

396

225,2

19,0

175,8

14,0

781

279,2

23,6

418,3

33,2

1498

192,6

16,2

303,7

24,1

1577

53,3
53,5
1186,3

4,5
4,5
100,00

54,4
33,1
1260,2

4,3
2,6
100

1021
619
1062

Розраховано на підставі статистичних даних [1]

Щодо України, то за даними експертів Всесвітнього
економічного форуму у Давосі вона зайняла 88-е місце по
привабливості для туристів. У якості критеріїв розглядалися
культурні ресурси, розвинута інфраструктура, ціни, медичні
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послуги, рівень безпеки тощо. Рейтинг України за цими
показниками склав 3,5 бали, для порівняння, рейтинг
переможця, Іспанії, – 5,43. З пострадянських країн Естонія на
37-му місці, Росія на 43-му, Латвія займає 54-е місце, Литва –
56-е. Найближчі до нас Казахстан (81 місце) і Вірменія (84
місце). З окремих показників Україна в першій десятці країнлідерів, зокрема з охорони здоров'я і санітарних стандартів;
Україна також виявилася не найдорожчою країною, зайнявши
45-місце. А ось за критерієм екологічної безпеки маємо
98 місце, 79-81 місця в авіа-портовій і наземній інфраструктурі.
Щодо інвестицій в туристичний бізнес, то це 124 місце [2].
А між тим Україна має великий туристичний потенціал: це
два моря, розташовані у сприятливій кліматичній зоні,
загальною довжиною берегової лінії 2782 км [3]; 73 тисячі
річок, з них 12 великих загальною протяжністю по території
країни 7395км, до речі Дніпро є третьою за довжиною і площею
басейну річкою Європи; близько 20 тис. озер, 11 найбільших
мають площу водного дзеркала – 2864 кв.км.; ліси та лісовкриті
площі займають 17,6% території; 72 заповідника та природних
національних парка і багато інших джерел створення
конкурентоспроможного туристичного продукту [4, с. 5]. При
всьому цьому за величиною отриманого від туризму доходу
Україна займає останні позиції. Через брак статистичних даних
ми узяли за більш-менш близький до туризму вид економічної
діяльності «Тимчасове розміщення і організація харчування»,
частка якого у формуванні валового внутрішнього продукту
складала у 2014 році 0,6% [5, с. 12]. У світі доходи від туризму
становлять 10%, а частка експорту туристичного продукту в
загальній структурі експорту товарів та послуг дорівнює 7% [1].
У 2015 році за даними ВТО кількість прибуттів в Україну
рахувалося цифрою у 12428 тис. осіб, або 1,04% світового
туристичного потоку, надходження від яких складали
1082 млн.дол. [1]. За розрахунками, закордонні гості залишають
в нашій країні близько 87 дол. за одне туристичне прибуття, це
відповідно у 20, у 19 і у 9 разів нижче, ніж в Америці, АзіатськоТихоокеанському регіоні, Європі (табл. 1).
Широкий розвиток туристичної діяльності в світі дає
можливість використовувати накопичений досвід і адаптувати
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його в економіку України. Особливо корисний досвід сусідніх
держав, що мають схожі: клімат, рекреаційні ресурси,
соціально-економічні фактори розвитку і т.д. У цьому плані
особливий інтерес представляє досвід організації туристичної
діяльності в Болгарії, суміжної по морю держави. Слід
зазначити, що в кінці 90-х років минулого століття Україна і
Болгарія мали практично рівні стартові умови переходу до
ринкової моделі економіки. Їх об'єднує рідкісне для дуже
багатьох країн поєднання двох головних видів туризму:
морського і гірського, що забезпечує цілорічний цикл
туристичної діяльності.
На користь адаптації досвіду організації туристичної
діяльності в Болгарії говорять і результати проведення
SWOT-аналізу болгарського та українського продукту, що
показали багато спільного як в сильних, так і в слабких його
сторонах. До сильних сторін слід віднести різноманітність
природних і антропогенних ресурсів, сконцентрованих на
порівняно невеликій площі, гарний ступінь доступності. Це
красиве навколишнє середовище, м'який клімат і помірна
температура, надзвичайне багатство мінеральних і термальних
джерел, смачна їжа. Пропонований продукт має хорошу якість і
конкурентоспроможні ціни. Слід також зазначити багату і
міжнародновизнану спадщину зі збереженими традиціями. Не
останню роль відіграє доброзичливе ставлення до іноземців.
Слабкі сторони, це – відсутність чітко впізнаваного іміджу як
України, так і Болгарії в якості туристичного напрямку; сильний
територіальний дисбаланс і залежність від морского туризму;
нерозвиненість інфраструктури всередині країни (аеропорти,
дороги, громадський транспорт); недостатньо кваліфікований і
навчений персонал; відсутність або тільки початковий етап
модернізації і реконструкції більшості існуючих музеїв, галерей,
пам'яток і багато чого іншого, що відноситься до презентації як
української, так і болгарської культурної і історичної
спадщини і ін. При цьому безумовною перевагою Болгарії є
активне приведення в дію сильних сторін туристичного
продукту і подолання негативного впливу слабких на відміну
від України, де значна частина природно-рекреаційних та
історико-культурних ресурсов не використовується взагалі. На
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наш погляд, основною причиною цього є відсутність
державного управління на ринку туризму. З огляду на те, що
Україна за великим рахунком, попри все різноманіття і
багатство природно-рекреаційних та історико-культурних
ресурсів, знаходиться на стадії становлення і створення
національного туристичного продукту, слід прийняти як єдино
можливою на даному історичному етапі модель державного
управління туризмом.
Багатогалузева система розгалужених економічних відносин,
пов'язана зі створенням туристичного продукту, вимагає
координації і узгодження господарської діяльності всіх суб'єктів
ринку. У єдиний злагоджено працюючий організм потрібно
пов'язати ресурси (курортно-рекреаційні, культурно-історичну
спадщину), інфраструктуру (транспорт, комунікації, готельноресторанне
господарство,
екскурсійне
обслуговування),
кваліфікаційно-кадровий персонал і суб'єктів реалізації
туристичного продукту, а також законодавче забезпечення,
носієм якого є держава. А якщо врахувати внесок галузі в
соціально-економічний розвиток кожного регіону і держави в
цілому, стає очевидним необхідність державної присутності на
ринку туризму. При цьому форми державного регулювання
можуть бути різні. В Україні, з огляду на величезний дисбаланс
між наявністю курортно-рекреаційних ресурсів і ступенем їх
використання, розвиток туризму має бути возведено в ранг
державної політики, якому відповідає рівень міністерства. До
речі, в Європі самостійні міністерства туризму створені в Ізраїлі,
Чорногорії, Хорватії, Болгарії. У наступній табл. 2 наведено
окремі георафічні показники туристичного потенціалу ї
привабливості перелічених країн [3; 6].
Як бачимо, Україна посідає друге місце за довжиною
берегової лінії, поступившись тільки Хорватії. Стосовно
ступеню доступності узбережжя зсередини країни, то через
значну територію Україна посідає четверте місце.
Серед досліджуваних країн досвід Ізраїлю цінний тим, що він
тривалий час знаходиться в стані замороженого військового
конфлікту, але це не заважає йому активно розвивати туризм.
Ізраїль – унікальна країна, культурні та сакральні цінності якої
надають їй виняткову значимість. Крім історичного і релігійного
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значення держава володіє багатим рекреаційним ресурсом.
Таблиця 2
Співставлена характеристика географічних показників
туристичного потенціалу за критерієм довжини берегової
лінії
Країна

Україна
Болгарія
Ізраіль
Хорватія
у т.ч.материк
острова
Чорногорія

Місце в
рейтингу

41
112
121
20

120

Протяж
ність
берегової
лінії (км)
2782
354
273
6268
1777
4058
273

Площа
території суші
(км2)
579330
108489
20330
55974

Співвідно
шення берегової
лінії і території
(м/км2)
4,8
3,26
13,4
112

13452

21,8

Cкладено за даними [3; 6]

Сукупність цих факторів апріорі обумовлює приплив
туристів, серед яких вагому частку становлять паломники. У
2015 році країну відвідали 2,8 млн. чол, що принесло бюджету
5,365 млрд дол. [1]. На трьох місцевих жителів країни припадає
один гість. Одне туристичне відвідування приносить
1916 дол. [1]. Проте, незважаючи на непересічність і природний
інтерес до Ізраїлю, досить високий рівень розвитку, влада не
залишила цей сектор економіки без державного регулювання. У
країні функціонує Міністерство туризму, в структурі якого 16
блоків [7]. Серед інших відділів: інформаційний; економіки і
інвестицій; професійної підготовки; статистики, досліджень та
управління знаннями; якості і розвитку туристичного продукту;
комітет по тендерам; розвитку інфраструктури та інвестицій;
міжнародних відносин; управління маркетингом; управління
кадровими ресурсами туризму. У поточному фокусі
Міністерства: зростання попиту на внутрішній туризм,
зміцнення іміджу країни, диверсифікація туристського
продукту, створення динамічної системи оперативного
маркетингу за допомогою інноваційних інструментів, створення
площини максимальної координації з індустрією туризму.
Акцент на професіоналізм співробітників туристичної галузі (а
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це близько 125 тис. тільки штатних співробітників), розвиток та
нарощування його потенціалу і особистісних якостей,
стимулювання інвестиційної довіри в процесі будівництва,
меліорації та розширення готелів і туристичних проектів з
надання статусу «затверджених корпоративних» інвестиційних
планів в рамках заохочення капітальних вкладень. До цього слід
додати жорсткий аудит якості та законності надання
туристичного продукту, усунення бар'єрів на шляху
потенційних і наявних туристичних потоків, інтенсивне
освоєння ринків Китаю та Індії [8].
Слід відмітити також Чорногорію, країну колишньої
соціалістичної системи з інтенсивним розвитком туризму. Так,
кількість туристичних прибуттів за 5 років зросла в
1,43 рази [1]. Причому в рік країну відвідує кількість туристів,
яка в 2,5 рази перевищує власне населення [1]. Прибуток від
в'їзного туризму за цей же період збільшився на 23% [1]. Один
туристичний візит приносить бюджету держави 578 дол. [1].
Чорногорія з 2010 р. є офіційним кандидатом в країни – члени
ЄС і існуюче в Чорногорії Міністерство сталого розвитку та
туризму інтенсивно працює над програмами, необхідними для
якнайшвидшої інтеграції Чорногорії в Європейський Союз.
Департамент туризму також бере участь в підготовці
національних стратегічних документів в секторі туризму
відповідно до міжнародно визнаних стандартів якості, розробляє
заходи для залучення і заохочення інвестиційної діяльності
підприємців у сфері туризму; за участю Національної організації
туризму в Чорногорії, яка виконує роль єдиної державної
інформаційної платформи туризму, Департамент
надає
щомісячні фундаментальні аналітичні звіти про результати цієї
сфери діяльності [9].
Ще одна країна постсоціалістичного простору з
багатогранним комплексом туристичного продукту – це
Хорватія (Адріатичне узбережжя, сприятливий клімат,
архітектурно-паркові ансамблі, об'єкти зі списку Всесвітньої
спадщини ЮНЕСКО), яка за 5 років збільшила кількість
туристичних відвідувань на 40%, одне відвідування принесло
бюджету 696 дол. [1]. На одного жителя країни припадає 3
зарубіжних гостя [1; 10].
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В 2015 року країну відвідали 12683 млн. осіб [1]. Ця цифра
практично збігається з даними по Україні за аналогічний період,
але доход від одного відвідування у 9 разів нижче (696 і
79 доларів відповідно) [1]. В Хорватії також створено
Міністерство туризму. Це потужна за складом (320 чол.) і
напрямами діяльності (10 блоків) структура, яка поставила
перед галуззю амбіціозне завдання – увійти в топ-20 кращих
туристичних напрямів у світі відповідно до критеріїв
конкурентоспроможності, відкриття додатково від 20 до
22 тисяч нових робочих місць у сфері туризму і близько 10
тисяч робочих місць в інфраструктурі туризму, залучити в цих
цілях інвестицій в розмірі близько 7 млрд євро [11]. Все це
відображено в стратегії розвитку туризму в Хорватії до
2020 року. Повертаючись до структури, слід зазначити, що
найбільший відділ міністерства (23% співробітників) це відділ
незалежної інспекції по здійсненню тотального контролю
туристичних підприємств і підприємств харчування (має штабквартири, відповідальних виконавців і здійснюється у 5-ти
великих туристичних регіонах країни). Далі за чисельністю:
сектор підтримки інвестицій та конкурентоспроможності
туризму; сектор розвитку підприємництва в сфері туризму,
сталого розвитку та спеціальних форм туризму; сектор
управління якістю. Останній сектор розробляє і впроваджує
стандарти категоризації готелів і туристичних об'єктів; здійснює
процес категоризації, веде реєстр об'єктів гостинності згідно
класифікації і т.п. [12]. У Болгарії головним пріоритетом
Міністерства є забезпечення необхідних умов для розвитку
багатогалузевого національного туристичного продукту. Серед
багатоцільових установок Міністерства особливо потрібно
виділити такі, як:
 підвищення рівня інформованості щодо Болгарії як країни
з багатими можливостями для літнього і зимового відпочинку, з
древньою культурою, багатою історичними і архітектурними
пам'ятниками, мінеральними ресурсами і красивою природою;
 створення ефективного національного маркетингу
позиціонування і просування Болгарії як цілорічного
туристичного напрямку, узгоджені з галузевими організаціями
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та великими туроператорами, що працюють на цільових ринках
Болгарії за допомогою адресних повідомлень на різних ринках,
спрямованих на цільові групи. [13]. Загальне уявлення про
складну, багаторівневу систему управління Міністерства
туризму, що охоплює весь комплекс виконуваних робіт, дає
виділений нами зріз структури вищого рівня управління - рівня
дирекцій (рис. 1) [14].
Дирекції мають в своєму складі відділи. Так, у складі
головної дирекції створені такі відділи: продуктової політики в
туризмі, регулювання туристичної діяльності, аналізу та
прогнозування.
Міністерство

Загальна адміністрація

Спеціалізована адміністрація

Дирекція
Адміністративноправове обслуговування
і людські ресурси

Дирекція
Програми і
проекти в
туризмі

Дирекція
Фінанси і управління
власністю

Дирекція
Управління
морськими
пляжами

Дирекція
Зв’язки з суспільством

Дирекція
Міжнародне
співробітництво та
інвестиції

Головна
дирекція
туристичної
політики
Регіональні
осередки

Дирекція
Маркетинг,
реклама і
інформація
в туризмі

Рис. 1. Загальна структура Міністерства туризму Болгарії
Міністерсво туризму співпрацює з 15 міністерствами та 9
навчально-виробничими об'єднаннями, в тому числі з
Болгарською туристичною палатою, Асоціацією болгарських
туроператорів і турагенств, Асоціацією готелів і ресторанів,
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Туристичним союзом, Союзом бальнеології та СПА-туризму.
Завжди доступний туристам Національний туристичний
інформаційний центр, де створено єдиний інформаційний реєстр
туристичних об'єктів і який надає інформацію про туристичні
об'єкти в країні для проведення заходів, пов'язаних з туризмом;
широкий спектр рекламних матеріалів по країні; інформацію
про поточні культурні і спортивні заходи та події. У числі
іншого потрібно відзначити інформацію щодо 50-ти
маловідомих туристичних об'єктах Болгарії [15].
Що стосується України, то слід зазначити, що за 25 років
незалежності багато разів змінювалися органи управління
туризмом, їх правовий статус, але так і не була створена стійка
вертикальна система управління. Динаміка органів управління
туризмом виглядає наступним чином (табл. 3).
Таблиця 3
Динаміка органів управління туризмом в Україні
Рік
створення
1991
1993
2000
2001
2002
2006
2011
2015

Назва органа управління
Укрінтур
Державний комітет України по туризму
Державний комітет з молодіжної
політики, спорту та туризму
Державний департамент туризму і
курортів
Державна туристична адміністрація
України
Державна служба туризму і курортів
Державне агентство України
з туризму і курортів
Управління туризму та курортів

Правовий статус
Акціонерна компанія
КМУ
КМУ
КМУ
КМУ
Міністерство
культури
і
туризму
Міністерство інфраструктури
Міністерство
економічного
розвитку і торгівлі

Узагальнено автором на підставі власних спостережень

Отже, за роки незалежності в Україні багаторазово
змінювався організаційно-правовий статус інституту управління
туризмом, а значить функції, кадри, фінансування. При зміні
чергового органу управління кожного разу формувалася
ліквідаційна комісія, яка протягом року передавала справи
новому органу.
Безумовно, будь-яка активна діяльність в цей період
припинялася. Постійно скорочувався персонал працівників. Так,
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якщо взяти тільки останні роки, то в Державному агенстві
України з туризму і курортів значилося 49 осіб, зараз в
управлінні туризму і курортів працює всього 6 чоловік. Через
нестабільність інституту туризму і часті зміни органів
управління мали місцє велика кількість нереалізованих проектів.
Так, у 2013 році існуюче тоді Державне агенство з туризму та
курортів приступило до реалізації дуже вигідного проекту
групових поїздок китайських туристів в Україну. Але саме у той
час відбувалася чергова реорганізація управління туризмом.
Зараз китайськими туристами успішно займаються інші країни.
На завершення слід сказати, що 2017 рік проголошений у
світі Роком Туризму. Україна мала б зайняти гідне місце серед
інших країн по результативності використання потужного
туристичного потенціалу з огляду на соціально-економічний
розвиток країни. Але ситуація, коли впродовж усього періоду
розвитку незалежної України не сформований інститут
управління туризмом, привела до наявного дисбалансу між
унікальними
курортно-рекреаційними
та
культурноісторичними ресурсами і ступенем їх освоєння. Не створено
законодавчої бази розвитку туризму на потребу часу. Всупереч
проголошенню туризму пріоритетною сферою діяльності він не
має ні організаційної ні фінансової підтримки. Як наслідок,
«втрачені можливості» від занепаду туризму – це бюджетні
доходи, інвестиції та імідж країни. І, як довели дослідження, на
ринку туристичного продукту Україна, по великому рахунку,
програє навіть державам, які під час будування власної
державності мали однакові стартові умови. Тому з огляду на
існуючий стан речей, розвиток туризму в України має бути
возведеним в ранг державної політики, а його становлення і
розвиток туризму потребує кваліфікованого наукового
супроводження.
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14. Структура Міністерства туризму Болгарії, [Електронний
ресурс] / Сайт Міністерства туризму Болгарії. – Режим доступу
http://www.tourism.government.bg/bg/kategorii/struktura
15. Національні туристичні інформаційні центри Болгарії,
[Електронний ресурс] / Сайт Міністерства туризму Болгарії. –
Режим доступу : http://www.tourism.government.bg/bg/touristinformation-centers
Бурдельна Г. О., к.е.н., доцент,
Чорноморський національний університет імені Петра Могили
ЕКОЛОГІЧНЕ УПРАВЛІННЯ ТА ЕКОЛОГІЧНА
СТАНДАРТИЗАЦІЯ ЯК СКЛАДОВІ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ
ЄВРОПЕЙСЬКИХ СТАНДАРТІВ В УКРАЇНІ
Розвиток країн у ХХІ сторіччі та більшості сфер управління
відбувається в напрямі їх екологізації як об’єктивної вимоги
трансформації світової спільноти за методологією «зеленої»
економіки, врахування ключових вимог зменшення ресурсної
залежності підприємств й у цілому – виживання людства.
Найбільший ефект для держави досягається шляхом системного
врахування інтересів суспільства, стимулювання підприємств до
енерго-, ресурсоефективності, впровадження інноваційноінвестиційної парадигми постійного розвитку, гармонізації та
імплементації законодавчо-нормативної бази економічно
розвинутих країн, раціонального природокористування та
стимулювання екологізації поведінки споживачів (до реалізації
«зелених» закупівель).
За останніми дослідженнями Павлова В. І. та Павліхи Н. В.
екологічна стандартизація набуває дедалі більшого розвитку як
у країнах ЄС, США, Японії, так і в усьому світі. В існуючому
конкурентному середовищі ці країни допускають на свої ринки
насамперед
ISO
сертифіковані
фірми
[4].
Вперше
стандартизувалася не наявність шкідливих речовин у матеріалах
чи компонентах середовища, ні технічні параметри машин, а
порядок управлінської процедури. Стандарт був розроблений
Британським
інститутом
стандартизації,
названий
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«Специфікацією на системи екологічного менеджменту»
(Environmental Management System – EMS) і включений до
Британської системи стандартів під номером BS 7750.
Жодне суспільство не може існувати без технічного
законодавства та нормативних документів, які регламентують
правила, процеси, методи контролю та виготовлення продукції,
а також гарантують безпеку життя, здоров'я і майна людей та
навколишнього середовища. Стандарти забезпечують основу
для взаєморозуміння між окремими особами, підприємствами,
органами державної влади та інших видів організацій.
Стандартизація якраз і є тією діяльністю, яка виконує ці функції.
Європейські стандарти приносять користь для бізнесу і
споживачів з точки зору зниження витрат, підвищення
продуктивності і поліпшення безпеки. Вони також допомагають
забезпечити сумісність різних компонентів, продуктів і послуг.
Європейські стандарти можуть бути використані для
підвищення безпеки і продуктивності, підвищення ефективності
використання енергії та захисту споживачів, працівників та
навколишнього середовища. Вони доповнюють європейську і
національну політику, і роблять її простіше для підприємств та
інші суб’єкти щодо дотримання відповідного законодавства [5].
Європейська Стандартизація є ключовим інструментом для
зміцнення єдиного ринку і сприяння транскордонній торгівлі – в
Європі, а також з рештою світу. Це є цінним інструментом для
підвищення конкурентоспроможності європейських компаній,
тим самим створюючи умови для економічного зростання.
Система екологічних стандартів є невід’ємною складовою
частиною комплексу стандартів держави тому, що необхідно
постійно враховувати антропогенний вплив на НПС, який
зростає в часі та просторі. Придатність навколишнього
середовища для життя характеризується рівнем його якості.
Якість природного середовища постійно впливає на якість
продукції, сировини, матеріалу. Тому ця проблема є також
об'єктом екологічної стандартизації і привертає все більшу
увагу як урядів різних країн, так і громадських організацій.
Стандарти ISO являють собою моделі управління діяльністю
організації з метою забезпечення її результативності. Так,
вимоги стандарту ISO 9001 носять загальний характер і не
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передбачають забезпечення однаковості структури систем
управління якістю або однаковість документації, тому що
застосовні до діяльності будь-якої організації незалежно від
типу, розміру та продукції, що випускається (послуги, що
надається). Текст ISO 9001 не містить вимог до інших систем
менеджменту (екологічний менеджмент, техніка безпеки й
охорона праці, фінансовий менеджмент), але дозволяє
організації інтегрувати свою систему менеджменту якості з
відповідними вимогами загальної системи менеджменту. Для
цього існує окрема серія стандартів – ISO 14000.
Проте застосування підходів екологічного менеджменту ISO
14000 у системі управління підприємством підсилює
ефективність ISO 9001 і допомагає, окрім досягнення суто
екологічних цілей, вирішити багато внутрішніх і зовнішніх
запитань:
 покращити якість продукції та послуг, тим самим
підвищити задоволеність своїх замовників;
 стати конкурентоспроможним на внутрішньому та
зовнішніх ринках;
 реалізовувати продукцію за світовими цінами;
 налагодити співпрацю з закордонними партнерами
(зокрема, щодо отримання інвестицій);
 отримати переваги перед конкурентами при участі у
тендерах;
 забезпечити прозорість та легкість управління діяльністю
організації;
 запровадити механізм постійного покращення системи
управління та підвищити ефективність роботи співробітників на
всіх рівнях.
Внутрішні результати, що отримує організація від
запровадження системи управління якістю, напряму залежать
від зусиль, що вона докладає для покращення своєї діяльності.
зовнішні переваги організація отримує, сертифікувавши свою
систему управління якістю у незалежному компетентному
органі сертифікації.
Основу стандартів на системи управління якістю формують
вісім принципів:
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 орієнтація на замовника;
 лідерство;
 залучення працівників;
 процесний підхід;
 системний підхід до управління;
 постійне поліпшення;
 прийняття рішень на підставі фактів;
 взаємовигідні стосунки з постачальниками.
При створенні нової версії ISO 9001:2015 застосована нова
структура (кількість розділів збільшено до десяти)
стандартизованого перерахування розділів «високого рівня»,
заснована на циклі постійного поліпшення Шухарта-Демінга
(PDCA) [1]. Подібна структура тепер буде застосовуватися для
всіх стандартів ISO, що описують вимоги до систем управління,
щоб забезпечити їхню сумісність. Відтепер всі стандарти на
системи управління матимуть однакову структуру з єдиними
назвами розділів.
Мета створення єдиної структури стандартів на системи
управління полягає у спрощенні застосування інтегрованих
систем управління. Нині інтегровані системи управління можуть
створюватися за участі таких міжнародних стандартів: ISO серії
9000 на системи управління якістю; ДСТУ ISO14001:2006.
Система екологічного управління (нова версія ISO 14001:2015),
ДСТУ-П–OHSAS18001:2006. Системи управління безпекою та
гігієною
праці
(планується
замінити
стандартом
ISO 45001:2016), ISO серії 27000 на системи управління
інформаційною безпекою, ДСТУISO22000:2007. Системи
управління безпекою харчових продуктів, ISO 22301 –для
систем управління неперервністю бізнесу, ISO 26000:2010.
Настанова щодо соціальної відповідальності, стандарти BS EN
16001 и ISO 50001:2011 Системи енергоменеджменту
та ін. [2, 3].
Загальні переваги впровадження ISO 9001: 2015 можна
сформулювати так:
 врахування екологічних обмежень та інновацій;
задоволення основних потреб людини на нашій планеті;
 підтримку
екологічної
цілісності
і
прийняття
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довгострокових планів та поглядів щодо проектів екологізації
економіки;
 методики визначення вмісту нових полютантів у продукції
та щодо простежування «життєвого» циклу продукції;
гармонізацію й адаптацію стандартів ЄС в Україні.
У зв’язку з цим виникає необхідність ґрунтовних досліджень
об’єктивних передумов стандартизації в Україні та виконання
певних програм для застосування логістичного управління,
починаючи з мікроекономіки і закінчуючи глобальними
системами. Екологічна стандартизація є екологічно і економічно
доцільною, оскільки економічне зростання в усьому світі дедалі
більше визначається часткою продукції та технологій, які
містять прогресивні знання і сучасні рішення.
Як
правило,
впровадження
системи
екологічного
менеджменту починається з екологічного огляду. При цьому
проводиться аналіз, як підприємство використовує природні
ресурси, які в нього викиди, відходи, які існують шляхи впливу
на навколишнє середовище, а також – які законодавчі
поширюються на діяльність цього підприємства. Огляд враховує
всі основні й допоміжні види діяльності підприємства та, в разі
необхідності, його продукцію і послуги. Огляд може
фокусуватися на окремих операціях (наприклад, управління,
споживанням води, електроенегії, відходами). Особлива увага в
результаті приділятися тим видам діяльності, які мають
відчутний вплив на довкілля. За результатами екологічного
огляду, менеджмент або працівники, в обов’язки яких входять
екологічні питання, визначають сфери, що потребують
першочергового втручання. При цьому увага має бути
сфокусована на тих сферах діяльності, в яких у найбільшій мірі
можливе досягнення збереження ресурсів та скорочення впливу
підприємства на навколишнє середовище. Збереження ресурсів
сприяє покращенню екологічних, економічних показників
діяльності підприємства, поліпшує його репутацію. Якщо
підприємство вирішило охопити екологічним оглядом усю свою
діяльність, тоді огляд має включати детальне вивчення
наступних областей:
 споживання енергії та тепла;
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 використання матеріалів;
 використанні пакувальних матеріалів;
 споживання води;
 обсяг відходів;
 якість внутрішнього та зовнішнього повітря;
 шуми та запахи;
 робоче середовище.
Що більш деталізований облік споживання та витрат, то
більше можливостей для збереження ресурсів. Наприклад, за
наявності декількох окремих лічильників для води замість
одного головного легше визначити ті підрозділи, де є надмірне
споживання.
Як правило, інформацію про використання ресурсів можна
отримати в бухгалтерії. Це можуть бути дані про споживання
електроенергії та води, використання споживчих матеріалів,
управління відходами. Якщо ж така інформація недоступна або
не ведеться окремий облік, це треба налагодити.
На невеликих підприємствах екологічний огляд зазвичай
проводить один співробітник. Якщо ця особа добре знається на
справах підприємства, то може зробити значну частину роботи,
сидячи за столом. Та деякі дослідження мають бути зроблені на
місці, – огляж стану труб, проводки, вікон, перевірка показників
лічильників. На більших підприємствах завдання огляду
доцільніше поділити між кількома особами.
При цьому одразу виявляються сектори, де можна скоротити
споживання ресурсів, екологічні пріоритети підприємства.
Навантаження на навколишнє середовище можуть знаходитися
на вході (споживання енергії або води) та на виході (відходи,
викиди у повітря, стічні води, шум) діяльності підприємства, що
впливає на навколишнє середовище, людей або власність[4].
Фактично кожен вид діяльності так чи інакше здійснює вплив на
довкілля, але найбільша увага приділяється тим аспектам, що
мають найбільший вплив на довкілля або безпосередньо
регулюються законодавством (особливо управління відходами
та стоками).
Досвід показує, що значна частина екологічних аспектів
діяльності установ прямо пов’язана із статтями витрат бізнесу:
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споживання тепла,
споживання електроенергії,
споживання води,
відходи.
Питання репутації особливо важливе для тих підприємств,
які мають свій бренд.
Результати екологічного огляду стають основою для
розробки екологічної політики, описує свої наміри, екологічні
цілі й задачі.
Екологічна політика є основою для всіх видів екологічної
діяльності підприємства, впливає на його тактичне та
стратегічне планування. Вона в першу чергу передбачає
зобов’язання зі скорочення впливу на навколишнє середовище
відповідно до вимог чинного законодавства й державних
стандартів (які часто є гармонізованими міжнародними
стандартами).
Екологічними цілями підприємства є конкретні задачі, які
мають бути вирішені у визначених секторах у чітко зазначені
терміни для того, щоб виконувати зобов’язання, викладені в
екологічній політиці. Наприклад, підприємство, яке розглядає
використання фосфатних миючих засобів як аспект, що
спричиняє значний вплив на водойми й гідробіонтів, може мати
за ціль покращення хімічних характеристик стічної води [5].
Методи досягнення такої мети можуть включати обмеження
використання фосфатних миючих засобів, заміну їх на більш
екологічно дружні, органічні засоби, встановлення очисного
обладнання тощо.
Екологічні цілі мають бути чітко сформульованими та
вимірними. Початкові цілі слід ставити такі, щоб їх можна було
досить швидко досягти за допомогою незначних ресурсів, без
істотних
капіталовкладень,
таким
чином заохочуючи
працівників на подальші дії (наприклад, у використанні
ресурсів, скороченні відходів) і демонструючи їм виправданість
впровадження системи екологічного менеджменту.
Цілі мають бути вимірними, щоб переваги їх виконання
можна було аналізувати в часі. Для цього визначаються
параметри виміру або екологічні індикатори. Наприклад, у
розрахунку на один виріб продукції (або тонну), на одного
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клієнта, вираженим у грошових одиницях. Зрештою, треба
встановити кінцеві терміни досягнення цілей. Кінцеві терміни
мають бути реалістичними. Якщо їх виконання буде складним
для працівників, це може викликати негативний ефект, але якщо
вони занадто легкі, можна трохи ускладнити задачу для
досягнення кращого результату швидшими темпами.
Після формулювання екологічних цілей розроблюється
екологічний план дій, що визначає як, коли та які ресурси мають
бути використані для досягнення екологічних цілей.
Такий план дій має відповісти на наступні шість запитань:
 Що є ціллю?
 Яким чином ціль буде досягнута (дії та заходи)?
 Хто відповідає за досягнення цілі?
 Який розклад?
 Які ресурси?
Ресурси можуть виділятися у формі грошей або робочого
часу, залежно від конкретної цілі. Після складання кошторису
призначається особа, відповідальна за досягнення цілі й
виконання кошторису. Якщо існує декілька шляхів досягнення
цілі, ці варіанти треба оцінити й порівняти, а оцінка їхньої
вартості використовується для визначення терміну окупності
інвестицій.
Після того, як пройшов термін досягнення цілі, перевіряється
ступінь її досягнення, з’ясовується, чи могло щось бути
зробленим інакше. Якщо ціль не була досягнута, слід з’ясувати
причини невдачі та розробити скоригований чи зовсім новий
план дій. Поступово підприємство знаходить найкращі рішення,
які задовольняє його потреби і є економічно вигідними.
Для ефективного застосування екологічного менеджменту
підприємство, організація, установа має ввести в дію механізми
підтримки, необхідні для впровадження екологічного плану дій,
виконання екологічної політики та досягнення цілей. Це
потребує визначення структури та обов’язків для ефективної
екологічної діяльності з управління природоохоронними діями.
Природоохоронна діяльність з самого початку планується у
відповідності до розмірів, сфери діяльності та структури
управління підприємством, тому найкраще, якщо екологічний
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менеджмент організований директором, який залучає одного або
декількох працівників. Після цього важливо, щоб усі
співробітники були поінформовані про те, хто саме може
відповісти на запитання осіб, які цікавляться екологічною
діяльністю підприємства.
Персонал залучається до постійної участі в системі
екологічного менеджменту. Співробітники мають бути
якнайкраще
обізнані
з
екологічною
проблематикою
підприємства, спроможні розвивати екологічно дружні робочі
звички й традиції. Обов’язки кожного співробітника мають бути
визначені та вбудовані у щоденний розпорядок. Для
формування співпраці між усіма працюючими на підприємстві
застосовуються різноманітні методи мотивації, яким слід
надавати перевагу над тактикою покарань.
Екологічні
характеристики
підприємства
зазвичай
оцінюються за допомогою вимірювань і моніторингу
відповідних індикаторів, також необхідний періодичний
внутрішній аудит. Для організації моніторингу виконання цілей
і екологічної політики в цілому підприємство має визначити
екологічні індикатори. Найзручніше визначати їх іще на етапі
визначення екологічних цілей.
Працівники, які виконують внутрішній аудит, повинні бути
об’єктивними та неупередженими, пройти відповідну
підготовку. Також вони мають бути достатньо добре знайомі з
діяльністю
підприємства
(включаючи природоохоронну
діяльність).
Часто не вдається організувати ідеальне виконання
екологічної
політики.
Відхилення
та
невідповідність
запланованим діям можуть бути викликані різними причинами.
Усі фактичні й потенційні причини треба визначити,
задокументувати й вжити коригуючих заходів. Як правило,
підприємство коригує систему екологічного менеджменту
відповідно до висновків огляду, що проводиться начальником.
Зазвичай начальник або уповноважена особа проводить
огляди через певні інтервали часу, аналізуючи стан системи
екологічного менеджменту та приймаючи рішення, необхідні
для її корекції, вдосконалення або модифікації.
Активна участь у формулюванні та виконанні плану дій
222

Менеджмент ХХІ століття: глобалізаційні виклики

часто сприяє підвищенню мотивації членів персоналу. Фахівець
сертифікуючої організації також може бути запрошений для
участі в зустрічах менеджменту, персоналу, проводити
навчальні семінари.
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Вараксіна О. В., к.е.н.,
Полтавська державна аграрна академія
ПРОДОВОЛЬЧА БЕЗПЕКА: СУТНІСТЬ, КРИТЕРІЇ ТА
ОЦІНКА РІВНЯ ЗАБЕЗПЕЧЕНОСТІ
Продовольча безпека є економічною категорією, що
притаманна кожній економічній системі. Без забезпечення
продовольством, як відомо, жодна етнічна група не в змозі
існувати та вижити.
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У стабільні періоди розвитку суспільства, коли необхідне
виробництво продовольства − звичний і як би самоочевидний
факт громадського буття, проблема продовольчої безпеки як
актуальна не виникає. Вона виникає в моменти стихійних лих,
що викликають неврожай, під час воєн, які фізично руйнують
сільгоспвиробництво, землеробство і харчову промисловість, в
період економічних криз, при радикальних перетвореннях
економічного ладу суспільства і відносин власності на
землю [1]. У зв'язку з цим в різних аспектах виникає проблема
безпеки, тобто захисту життєво важливих інтересів особистості,
суспільства, держави в періоди економічних і політичних
потрясінь та соціально-економічних перетворень.
У сучасній науковій літературі до визначення поняття
продовольчої безпеки не існує єдиного підходу, що
обумовлюється,
в
першу
чергу,
складністю
та
багатоаспектністю даного поняття. За визначенням О. Варченко,
продовольча безпека – офіційно прийняте у міжнародній
практиці поняття, що використовується для характеристики
стану продовольчого ринку країни або групи країн, а також
світового ринку [6].
На думку О. І. Гойчук, система продовольчої безпеки
визначається такими характеристиками, як: самозабезпеченість,
незалежність,
доступність,
якість.
Продовольче
самозабезпечення передбачає задоволення основної частини
потреб у продуктах харчування за рахунок вітчизняного
виробництва, що обумовлює незалежність держави у
задоволенні базових потреб своїх громадян [7]. Продовольча
незалежність характеризується таким рівнем розвитку
економіки, коли держава здатна забезпечити продовольчу
безпеку у випадках повного чи часткового припинення
зовнішніх продовольчих поставок.
С. Дем’яненко та І. Свідерська під продовольчою безпекою
розуміють не тільки фізичну наявність продуктів харчування,
але й рівень їх економічної доступності для населення.
Продовольча безпека країни повинна полягати у гарантуванні
для всіх громадян постійної фізичної та економічної доступності
безпечних продуктів харчування відповідно до індивідуальних
преференцій споживачів з метою підтримання їх активної та
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здорової життєдіяльності [9]. Як вважає О. В. Шебаніна,
продовольча безпека – це здатність держави та її регіонів
забезпечувати достатнє та якісне харчування всім громадянам
(незалежно від їх доходів), а також створювати резервні
продовольчі фонди за рахунок продукції вітчизняного
виробництва.
Аналізуючи
перераховані
вище
визначення,
що
характеризують поняття «продовольчої безпеки», вважаємо за
доцільне представити власне трактування в сучасній
інтерпретації. Продовольча безпека − стан економіки держави,
при якому, на основі сталого функціонування аграрного
сектору, створюється оптимально-необхідний рівень фізичної та
економічної доступності всіх верств населення до продуктів
харчування, за обсягом, асортиментом і якістю на рівні науково
обґрунтованих норм, що забезпечує належний рівень фізичного
і психоемоційного здоров’я кожної людини та розвиток нації в
цілому.
Для об'єктивної оцінки стану продовольчої безпеки країни та
необхідності підтримки її на оптимальному рівні слід
використовувати систему спеціальних показників, що
застосовуються, у світовій практиці. Критерії продовольчої
безпеки — граничний (пороговий) рівень індикатора, що є
межею, поза якою продовольча ситуація у країні (регіоні)
вважається небезпечною.
Перший з них – критерій фізичної доступності продуктів
харчування для споживача. Фізична доступність продовольства
визначається як його безперебійна наявність у місцях
споживання продуктів харчування необхідними обсягами
споживання населення, розрахованими на основі стандартів
споживання.
При виборі оціночних показників необхідно виходити як із
загальних, так і специфічних методологічних положень (рис. 1).
Україна також розробила мінімальні норми споживання
продуктів харчування, засновані на рекомендованому рівні
споживання харчової енергії середньостатистичного жителя
України з урахуванням національних особливостей.
Другий – критерій економічної доступності продуктів
харчування, тобто їх доступності для споживача за ціною. Щодо
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дотримання цього критерію доводиться констатувати, що в
перебігу пострадянського періоду розвитку в багатьох країнах
ціни на основні продовольчі товари значно зросли.
Третій – це критерій безпеки продуктів харчування, тобто
відсутність у них всього того, що робить даний продукт
непридатним в їжу або небезпечним для людини.
Четвертий – критерій якості харчування, тобто споживання
людиною в щоденному раціоні харчування необхідної йому
кількості калорій і поживних компонентів[1,8]. Вказаний набір
критеріїв є неповним та потребує певної оптимізації. Вважаємо
доцільним до критеріїв продовольчої безпеки включити, як
об’єктивно необхідні в сучасних умовах, критерій тривалості
життя.
1 КРИТЕРІЙ

фізичної доступності продуктів харчування для споживача

• фізичної доступності продуктів харчування для споживача, тобто можливість одержання
продовольчих товарів, які є в наявності на території країни в необхідному обсязі й асортименті

2 КРИТЕРІЙ економічної доступності продуктів харчування
• економічної доступності продуктів харчування, тобто їх доступності для споживача за ціною
за наявних доходів

3 КРИТЕРІЙ

безпеки продуктів харчування

• безпеки продуктів харчування, тобто відсутність у них всього того, що робить даний продукт
непридатним в їжу або небезпечним для людини

4 КРИТЕРІЙ

якості харчування

• якості харчування, тобто споживання людиною в щоденному раціоні харчування необхідного
йому кількості калорій і поживних компонентів

5 КРИТЕРІЙ тривалість життя
• рівень фізичного та психо-емоційного здоров'я, яке залежить від раціонального харчування,
що засноване на досягненнях наукових даних фізіології, біохімії та гігієни щодо якості та
кількості спожитої іжі, можливості засвоєння її організмом і режиму її прийому

Рис. 1. Критерії визначення рівня продовольчої безпеки
Складено на основі [3, 4] та доповнено автором

Рівень фізичного та стан психічного здоров'я мають прямо
пропорціональну залежність від стабільності продовольчої
безпеки. Кількісним вираженням такого рівня здоров’я є
максимальна тривалість здорового життя людини. Тому
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основним критерієм оцінки продовольчої безпеки повинна бути
середня тривалість життя порівняно з максимально можливою в
сучасних умовах середньою тривалістю життя населення Землі.
Іншими словами, продовольча безпека досягається за
наявності відповідних систем і механізмів, що гарантують
достатній обсяг виробництва і поставок продовольства і
адекватно реагують на ризики, які можуть викликати перебої в
цій сфері [13].
Це має забезпечуватися активною, виваженою й послідовною
аграрною політикою, спрямованою на розвиток сільського
господарства, стимулювання аграрного виробництва з метою
забезпечення аграрним сектором потреб всіх верств населення
України у продовольстві та продуктах харчування рослинного й
тваринного походження у необхідних для підтримання здоров’я
і звичайної життєдіяльності кількості, асортименті, належної
якості та встановленого рівня безпеки, відродження експортного
потенціалу аграрного сектору нашої держави. Усі ці заходи,
поряд з належною правовою регламентацією – прийняттям
спеціального Закону України «Про продовольчу безпеку», у
якому насамперед знайдуть закріплення дефініція продовольчої
безпеки як правової категорії та її ознаки, сприятимуть
підвищенню ефективності правового регулювання відносин у
сфері забезпечення продовольчої безпеки, а отже забезпеченості
населення якісними й безпечними продуктами харчування на
необхідному рівні, а також нададуть можливість аграрному
сектору адекватно реагувати на кон’юнктуру продовольчого
ринку, підвищити конкурентоспроможність аграрної продукції
національних виробників як всередині країни, так і поза її
межами, та реалізувати експортний потенціал України [11].
Аграрний
сектор
економіки
України
виступає
системоутворюючою складовою національної економіки;
формує основи збереження суверенності й державності,
національної (продовольчої) безпеки. Вплив аграрного сектору
на формування конкурентної позиції національної економіки на
світовому ринку є суттєвим, зважаючи на складну економічну та
політичну ситуацію в Україні.
Аграрний сектор економіки України має високий потенціал,
посилення якого можливе через удосконалення механізмів
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розподілу і використання ресурсів у галузі та підвищення
міжгалузевих зв’язків, що дасть змогу здійснити прорив на
зовнішній ринок через реалізацію унікальної державної стратегії
участі у світових інтеграційних процесах. Врахування цього
аспекту набуває важливості, тому що загострення продовольчої
та екологічної проблем у світі активізуватиме значення
концепції багатофункціональності аграрного сектору, що
покладатиметься в основу аграрних реформ на рівні
національних економік та стане базисом при модернізації
системи
міжнародної
торгівлі
агропродовольчою
продукцією [10].
Наша країна володіє потенціалом, який міг би дозволити їй
суттєво
підвищити
свою
позицію
як
виробника
сільськогосподарської продукції та продуктів харчування, за
умов
залучення
інвестицій
для
підвищення
конкурентоспроможності продукції, розвитку необхідної
агропромислової інфраструктури, забезпечення стандартизації
харчової продукції у відповідності до міжнародних норм а отже,
стати одним з основних постачальників продуктів харчування у
світі. Створення умов для стабільної продовольчої безпеки
населення є першочерговим завданням політики держави в
умовах сучасності, незалежно від територіального рівня. Для
кожної країни характерні свої міри оцінки продовольчої
безпеки, згідно яких обираються оптимальні методи її
забезпечення, в залежності від стану власного аграрного
виробництва, ситуації у соціально-економічній сфері,
характерних ознак національної економіки.
У процесі моніторингу стану продовольчої забезпеченості
використовується
енергетичний
критерій
(добова
калорійність харчування людини). Критична межа (ФАО)
становить 50 % середньостатистичної фізіологічної норми
людини (3000 ккал/добу). Калорійність раціону нижча від
фізіологічних потреб людини унеможливлює її повноцінне
харчування (табл. 1).
У 2016 році порівняно з 2015 роком енергетична цінність
раціону харчування пересічного українця населення знизилася
на 57 ккал., порівняно з 2010 роком на 461 ккал. В структурі
споживання, продукти рослинного походження становлять 71%,
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а продукти тваринного походження лише 29%.
Таблиця 1
Енергетична цінність середньодобового раціону населення
України у 2010 – 2016 рр., ккал.
2014р.

2015р.

2016р.

Калорійність. ккал
2933
продукти рослинного
2124
походження
продукти тваринного
809
походження

2011р.

Показник

2010р.

(у розрахунку на одну особу)

2951

2939

2799

2742

2015р
-57

2010р
-461

2144

2090

2008

1952

-56

-172

807

849

791

790

-1

-19

2016р. +, до

Складено на основі [2]

Енергетична цінність раціону одного українця до стандарту
споживання становить 91,4%. У зв’язку з цим в Україні склалася
катастрофічна демографічна ситуація. Внаслідок недоїдання,
систематичного погіршення здоров’я населення зростає
захворюваність і смертність. Отже, проблема продовольчої
безпеки населення, підвищення його життєвого рівня набирає
першорядного значення. В харчовому раціоні населення
скорочується частка продуктів з високим енергетичним змістом
при зростанні відносно дешевого і більше доступного
малозабезпеченим верствам населення крахмалевмісного,
вуглецевого продукту – хліба і хлібопродуктів.
Такі продукти, як м'ясні, молочні та ряд інших
«вимиваються» з раціону харчування основних верств
населення, що змушує знаходити заміну відсутніх продуктів
збільшенням дешевшого асортименту. Найбільше падіння рівня
споживання припадає на продукти, що містять життєво
необхідні ферменти стриманим у м'ясопродуктах і
молокопродуктах та рибі.
Основним завданням аграрної політики України на
сучасному етапі є забезпечення соціально-економічного захисту
вітчизняного сільськогосподарського виробника, формування
внутрішнього ринку продовольства, матеріально-технічної бази
та
трудового
потенціалу,
удосконалення
механізмів
ціноутворення,
які
спрямовані
на
стимулювання
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агропромислового виробництва [12].
Підтримка держави здійснюється у різноманітних напрямах,
але завжди має загальнонаціональний характер (рис. 2).
Отже, виходячи з досвіду економічно-розвинутих країн,
національне законодавство покликане регламентувати механізм
державного регулювання аграрного сектору, який забезпечує
програмно-цільове та індикативне планування, регулювання
паритетів цін, боротьбу зі спекуляцією в аграрному секторі,
здійснення податкової, фінансової й соціальної політики,
бюджетне фінансування, інноваційну політику, кредитування та
страхування
сільського
господарства,
регулювання
зовнішньоекономічних зв'язків.
Форми державної підтримки аграрного сектора
За рівнем:
 макрорівень
 мікрорівень
За терміном реалізації:
 короткострокова
 середньострокова
 довгострокова

За характером впливу:
 пряма
 непряма
 умовно-пряма

За об'єктом:
 підприємства
різних форм
власності
 види економічної діяльності
 об'єкти інфраструктури
 експортна діяльність

За напрямом :
 політичний
 соціальний
 економічний

Рис. 2. Форми державної підтримки аграрного сектору
Складено автором

Пріоритетне значення повинно надаватися продовольчій
безпеці, перетворенні аграрного сектора на високоефективний,
конкурентоспроможний на зовнішньому та внутрішньому
ринках сектор економіки, комплексному розвитку сільських
територій та розв'язанню соціальних проблем села.
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ОСОБЛИВОСТІ ВИНИКНЕННЯ ТА ФУНКЦІОНУВАННЯ
РЕПУТАЦІЙНОГО МЕНЕДЖМЕНТУВ УКРАЇНІ
В останні роки помітним є зростання кількості публікацій,
присвячених
як
загальним
проблемам
репутаційного
менеджменту, так і висвітленню результатів емпіричних
досліджень різних аспектів репутації. На сьогоднішній день в
умовах загальної економічної нестабільності на передній план в
боротьбі за отримання конкурентних переваг виходять
репутаційні фактори, серед яких : репутація бренду, репутація
перших осіб підприємства, репутація топ-менеджерів, репутація
стратегії підприємства тощо. До вартості нематеріальних
активів більшість дослідників включають репутацію.
Варто зазначити, що саме поняття «репутація» привертає
увагу представників різних галузей науки. Нині опубліковано
достатньо велику кількість робіт із соціологічного аналізу
репутації в контексті PR (паблік рілейшнз), іміджелогії,
суспільних комунікацій, в яких розглядаються певні аспекти
репутаційної тематики.
Велика плеяда науковців, як зарубіжних, так і вітчизняних,
займається проблематикою репутаційного менеджменту, до
числа яких входять К. С. Букша, Н. В. Валінкевич, Д. Грюнінг,
Г. Даулінг, Д. Кононова, А. Кошмарова, А. Лапшова, Д. Лоу,
Г. Мартін, Ф. Науман, І. Олійник, Р. Дж. Олсо, С. Раштон,
Д. Рейн,
М. Рейн,
Л. С. Сальнікова,
А. Трубецький,
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Г. Тульчинський, Т. Хант, Ч. Фомбран, К. Франкович,
Ф. Шарков та інші дослідники.
Згідно академічного тлумачного словника репутація (від лат.
Reputatio – обдумую, споглядаю) або реноме (фр. renommée) є
громадською думкою про когось чи щось [5] соціальною
оцінкою чи усталеними уявленнями про особу чи об’єкт, що
впливає на ставлення суспільства до цієї особи чи об’єкта.
Тобто, репутацію можна представити як спільну думку, яка
склалася в загалу про переваги та недоліки когось чи про щось.
Саме поняття «репутація» приблизно до середини ХХ століття
вважалося синонімом понять «честь» та «достоїнство», і
застосовувалося переважно для характеристики окремої
людини. Безперечно, що честь як елемент репутації людини,
відповідальної перед оточуючими купити, придбати чи обміняти
просто неможливо. Без прояву соціальної відповідальності
відмінну репутацію сформувати не вдається нікому.
За останні роки область застосування поняття «репутація»
значно розширилася. Його почали вживати не лише по
відношенню до людини, проте й до підприємства в цілому.
Якось Уоррен Баффет – один із найбагатших людей світу
висловився : «Якщо через Вас фірма втратить гроші, я спробую
Вас зрозуміти. Проте, якщо буде втрачено добре ім’я фірми, я
буду нещадний». Саме тому нині так багато уваги приділяють
діловій репутації, її розглядають як ключову умову успіху в
бізнесі. Адже суттєві зміни торкнулися й сфери бізнесу.
Якщо донедавна будь-яке підприємство, оцінюючи
успішність своєї діяльності, орієнтувалося на величину
одержуваного прибутку, то в сучасних умовах цей критерій не
завжди не спрацьовує, що й стає причиною неочікуваного
збанкрутування колись успішних підприємств. Ринкова вартість
сучасного ефективного підприємства може бути істотно вищою
його балансової вартості завдяки нематеріальним активам, а
найважливішим з них є ділова репутація. В її основі лежить
інформація про реальні якості та переваги підприємства та її
керівників. Завдяки подібній стійкій позитивній інформації
становище підприємства залишається стабільним, незважаючи
на мінливість і непередбачуваність ринкової ситуації [4, с. 87].
Життєво важливою умовою ефективної діяльності
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підприємства стає необхідність постійно формувати й
скеровувати цільовим аудиторіям необхідні інформаційні
потоки. Можна з впевненістю говорити про появу нового виду
соціального управління, тобто управління репутацією.
Відповідно, репутаційний менеджмент – це сукупність методів,
технологій, засобів, що дозволяють здійснювати даний
управлінський процес. Слід зазначити, що витрати на підтримку
й розвиток репутації починають розглядатися як інвестиції,
котрі
безпосередньо
збільшують
акціонерну
вартість
підприємства.
Ці загальносвітові тенденції властиві й сучасному
вітчизняному бізнесу, однак їх прояв в нашій країні має низку
особливостей. Головна з них полягає в тому, що перехід до
ринкових
відносин
супроводжувалися
радикальною
перебудовою не тільки економічної та політичної структур
суспільства, проте й структури соціальної, що мало відношення
як до численних верств і груп населення, так і до кожного
громадянина окремо. Серйозним змінам і переосмисленню
піддалася й сама система цінностей, авторитети та установки,
які домінували донедавна в суспільстві.
Як пише газета «Дело» : «Висока ділова репутація топменеджера будь-якої бізнес-структури є частиною гудвілу
компанії (перевищення купівельної вартості активів над їх
фактичною ціною)». За даними компанії Interbrand і журналу
Business Week, цінність репутації керівника може складати до
70% ринкової капіталізації компанії [3]. Не зважаючи на
переваги позитивної репутації, більшість українських топменеджерів не вважають її якимось важливим елементом
капіталізації компанії. Основною причиною подібної поведінки,
на думку фахфівців PR-ринку, є те, що заходи з підтримки
репутації вимагають значних людських і матеріальних ресурсів
і водночас не приносять миттєвої віддачі. «Поскільки всі
стратегічні питання в компанії приймаються вищим
керівництвом, від того, розуміє воно важливість зв’язків з
громадськістю, залежить, чи зможе воно за рахунок управління
репутацією домогтися додаткових конкурентних переваг для
свого бізнесу чи ні» [3].
Об’єктом дослідження репутаційного менеджменту є ділова
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репутація. В процесі репутаційного управління важливо
розглядати ділову репутацію як категорію не лише економічну,
проте й соціальну, психологічну та морально-етичну.
Саме поняття «ділова репутація» тісно пов’язане з такою
категорією, як «імідж», однак ці поняття не є тотожними.
На нашу думку, ділова репутація – це та, що об’єктивно
склалася й підтверджена практикою сукупність раціональних
думок про організації всіх агентів, в тій чи іншій формі
взаємодіючих з нею (співробітників, інвесторів, кредиторів,
аналітиків, влади, ЗМІ тощо). Це комплекс знань про
підкріплені реальними фактами переваги та недоліки
підприємства, що в кінцевому рахунку визначають політику
контрагентів по відношенню до нього.
Репутація є динамічною характеристикою поведінки
компанії, що формується в суспільстві протягом достатньо
тривалого періоду часу. Вона базується на достовірних знаннях
та оцінках (наприклад, надійний, вигідний і зручний партнер),
тобто
передбачає
раціональний,
аналітичний
підхід,
підкріплений
власним
досвідом
взаємодії.
Репутація
підприємства більшою мірою, ніж імідж, визначає прийняття
контрагентами рішення («за» чи «проти») з приводу питання
про співпрацю з ним в тій чи іншій формі. Імідж на відміну від
репутації створюється та змінюється відносно швидко, а
головним інструментом його формування та коригування
виступають зв’язки з громадськістю, перш за все, – рекламні та
PR-компанії в ЗМІ.
Як зазначає В’ячеслав Мироненко – головний редактор
журналу «Бізнес» : «Проблема українських підприємців
заключається в тому, що вони нечітко бачать своє майбутнє не
лише в середньостроковій, проте й в короткостроковій
перспективі. А, отже, такий елемент, як репутація, просто
ігнорується українським бізнесом, і працюють з нею
ситуативно, в міру виникнення проблем» [6].
Спробуємо, з’ясувати, якою є ділова репутація та імідж серед
вітчизняних аграрних підприємств.
Не дивлячись на те, що аграрний сектор став основою
національної економіки і за останні роки його продукція є також
основною складовою українького експорту в цілому, значного
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Компанія
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поштовху до соціально-економічного підйому українського села
це не дало. Зміни кон’юктури світового аграрного ринку,
політична та економічна нестабільність в Україні не сприяли
формуванню позитивного іміджу серед українських аграріїв
в очах зарубіжних інвесторів за останні роки. Після того, як
деякі компанії не змогли впоратися з борговим навантаженням,
аналітики стверджували, що майже весь вітчизняний агробізнес
дискредитував себе в очах іноземних інвесторів, за винятком так
званих «блакитних фішок» (акції чи цінні папери найбільш
крупних, ліквідних і надійних компаній із стабільними
показниками отримуваних доходів і виплачуваних дивідендів).
Сам термін «блакитна фішка» прийшов на фондовий ринок із
казино – фішки цього кольору мають найбільшу вартість в
грі» [1]. Так, зокрема, одну з найкрупніших виробників
соняшникової олії компанію «Кернел», акції якої з 2007 р.
котируються на Варшавській фондовій біржі, в 2015 р. польські
інвестори визнали «Кращою іноземною компанією року» серед
компаній Центральної та Східної Європи (табл. 1).
Таблиця 1
Рейтинг аграрних компаній України

4,8
5,7
0,7
9,2
2,4
40,3
1,0
6,0
7,8

43,9
45,5
41,3
45,0
40,8
40,1
39,3
36,4
39,2

44,0
44,8
42,5
43,5
43,4
42,8
38,4
41,4
40,8

44,0
40,0
41,5
37,2
37,2
35,7
38,2
38,0
32,2

43,3
43,3
44,3
43,0
39,6
39,2
38,6
36,4
34,0

4,0
3,9
2,1
1,6
0,7
39,6
39,1
7,6
6,8

3,5

36,0

44,3

32,0

33,0

5,8

Джерело: узагальнено авторами за даними [2]

На сьогодні «Кернел» має можливість переробляти на восьми
заводах 3,5 млн т соняшнику за рік, при цьому утримуючи 7-8%
світового виробництва соняшникової олії. І навіть факт судового
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розгляду з приводу поставленої до Євросоюзу забрудненої олії не
наніс непоправної шкоди репутації компанії й не призупинив її
стрімкого розвитку.
Компанія випусила на початку 2017 р. єврооблігації на суму
500 млн доларів, тим самим реалізуючи власну амбіційну
інвестиційну программу та придбавши нові агроактиви в Україні.
Другу позицію в рейтингу аграрних компаній України (див.
табл. 1) займає холдинг «Астарта – Київ», який підтримує
репутацію всього вітчизняного агросектору. За цим лідером з
виробництва цукру в Україні закріпилася репутація наднадійного
позичальника, який регулярно отримує кредити від Євробанку та
Міжнародної фінансової корпорації IFC. Так, зокрема, в
минулому році зміцнило репутацію «Астарта» повідомлення про
придбання компанією Fairfax Financial Holdings 10% її частки в
мажоритарних акіонерів [2].
І, нарешті ще один потужний гравець, якого журі рейтингу
виокремило серед аграрних іміджмейкерів,
– «Мрія
Агрохолдинг». Саме цю компанію по праву можна назвати
«репутаційним реаніматологом». Адже два роки тому взагалі
вирішувалося питання про існування самої компанії. Однак,
менеджмент холдингу на чолі із Саймоном Чернявським зміг
переконати кредиторів виділити «Мрії», що мала борг в розмірі 1
млрд доларів, кредит на суму 25 млн доларів для відновлення
виробничого процесу.
І, дійсно, компанія впоралася з цими зобов’язаннями, що
виправдало довіру інвесторів, і станом на 2016 р. кредитна лінія
була збільшена до 46 млн доларів. Ще більше зміцнила репутацію
«стабільного відновлення» компанії угода про реструктуризацію
боргів.
Наприкінці літа 2016 р. керівництву агрохолдингу вдалося
домовитися про реструктуризацію боргового портфеля компанії в
розмірі 1,1 млрд доларів. У результаті переговорів кредитори
згодилися скоротити борг до 330 млн доларів. Таким чином,
«Мрія Агрохолдинг» стала першою на вітчизняному агробізнесі
компанією, якій більшість кредиторів згодилися списати більш,
ніж 60% заборгованості [2].
Таким чином, при виборі репутаційної стратегії важливо
прорахувати наперед, як вона може спрацювати в кризовій
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ситуації. Не дивлячись на те, що інвестиції в репутацію
підприємства є довготерміновими вкладеннями, віддачу від яких
повністю вдасться виміряти лише через декілька років,
керівництву більшості підприємств сьогодні важливо усвідомити,
якщо в них нема стратегії управління власною репутацією, то в їх
конкурентів, непевну, є власне бачення її репутації. Позитивний
імідж, добра репутація, на наше переконання, робить
підприємство більш привабливим для інвесторів, підвищує його
капіталізацію, дозволяє збільшити дохід, забезпечуючи сильні
позиції при виході на нові ринки, а також підтримку широких
верств населення.
Теперішній стан, пов’язаний з новим геополітичним вектором
України, сподіваємося, зумовить суттєві зміни в організаційних
профілях репутаційного менеджменту підприємств-експортерів.
Безперечно, що західні стандарти ведення бізнесу, наявність у
підприємств, з якими доведеться вести конкурентну боротьбу
вітчизняним агровиробникам, виокремлених підрозділів з
управління репутацією, затверджених стратегій її розвитку та
плану антикризових дій, вимагатимуть того, що й наші
підприємства-експортери будуть впроваджувати відповідні
організаційні елементи репутаційного менеджменту.
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ОСОБЛИВОСТІ ФУНКЦІОНУВАННЯ СУЧАСНОГО
РИНКУ КОНСАЛТИНГОВИХ ПОСЛУГ В УКРАЇНІ
Одним із найдієвіших і найзатребуваніших інструментів
ринкової інфраструктури вважається консалтинг. Поява даної
форми ведення бізнесу датується початком ХХ сторіччя. Наразі
різноманіття завдань, що ставляться перед експертами з надання
консалтингових послуг, призвело до активізації конкурентної
боротьби у даній сфері. В результаті надання якісних послуг з
консалтингу, передбачених загальноприйнятими стандартами,
виявилося замало, адже нинішні умови вимагають від
консультантів високої компетенції.
Вивчення специфіки консалтингової сфери та пріоритетних
напрямків її розвитку з огляду на українські реалії має виняткове
значення не лише для даного напрямку та бізнесу у цілому, а й в
контексті професійної підготовки майбутніх фахівцівконсультантів. Це демонструє аналіз вітчизняних і закордонних
досліджень, присвячених питанням консалтингу.
В українському науковому дискурсі широко представлені
роботи, автори яких провели детальний аналіз зарубіжного
досвіду формування сфери надання консалтингових послуг та
порівняли його з досягненнями українських спеціалістів. Так,
вагомий внесок у становлення та розвиток теоретикометодологічної бази консалтингу зробили такі дослідники:
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Е. Бейч, С. Бісвас, В. Верба, А. Кононюк, Ф. Кросман, М. Кубра,
Ю. Лапигіна, К. Макхем, К. Свейбі, Ф. Хміль та ін. Однак
незважаючи на досить значну кількість наукових студій, деякі
аспекти, що стосуються нагальних проблем консалтингу, не були
достатньо висвітлені, чим і зумовлена актуальність даної наукової
розвідки. Зокрема, на маргінесі наукових інтересів опинилися
питання специфіки надання консалтингових послуг в Україні,
підходів до їхньої класифікації та визначення пріоритетних
напрямків подальшого розвитку.
Виходячи з цього, метою нашого дослідження стало вивчення
тенденцій розвитку вітчизняного консалтингового ринку, аналіз і
систематизація існуючих класифікацій і виділення низки заходів,
які б дозволили покращити теперішній рівень розвитку даної
сфери послуг.
Отже, в умовах конкурентної боротьби навіть передові
підприємства час від часу стикаються з різного рівня
труднощами, спровокованими як зовнішніми, так і внутрішніми
чинниками. Коливання валютного курсу, цін на сировину, поява
нових не завжди дієвих нормативно-правових актів, зміна
вектору державної політики, рішення щодо подальшого розвитку
конкретного сектору економіки, прийняті країнами-партнерами –
всі ці чинники у тій чи іншій мірі впливають на локальні бізнеспроцеси. Невизначеність і дисбаланс в роботі самого
підприємства аналогічно можуть бути викликані багатьма
чинниками (приходом нового керівництва, зміною партнерів,
підрядчиків, напруженими відносинами між робітниками тощо).
Безумовно, вирішити такі проблеми власними силами не завжди
вдається швидко й ефективно, тому на допомогу приходять
професійні консультанти. До їхніх послуг керівництво може
звертатися не лише у разі загострення проблем. Їхня участь
виправдана і тоді, коли викликає нагальна потреба пришвидшити
темпи виробництва, оптимізувати роботу управлінського апарату,
зменшити видатки тощо. Окрім того, у межах компетенції
консультантів – проведення іміджевої політики у форматі
аудиторської
перевірки,
результати
якої
підлягають
оприлюдненню.
У даному контексті логічним видається питання: наскільки
необхідним є залучення сторонніх експертів, невже підприємству
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не вистачить власних ресурсів? Однозначну відповідь з цього
приводу дати важко, оскільки в деяких випадках для покращення
поточної ситуації не треба реформувати технологічний процес
(достатньо відкоригувати якусь його складову), а в іншому разі –
кваліфікація керівника не дозволяє чітко визначити проблему та
підібрати задля її вирішення адекватні пропозиції.
Практика показує, що за консалтинговими послугами зазвичай
звертаються в критичних ситуаціях, коли власними силами вже
не обійтися. Натомість процес підвищення ефективності роботи
підприємства є поетапним і багатокомпонентним. Відповідно, ті
завдання, на вирішення яких цей процес спрямований, мають
бути симультанними, когерентно взаємопов’язаними, а отже,
довготривалими.
В останні роки український ринок надання консалтингових
послуг переживає значну активізацію. Даний факт обумовлений
декількома причинами, зокрема [5]:
стрімким розвитком бізнес-суб’єктів (і транснаціональних
корпорацій, і підприємств-початківців), що потребують порад з
консалтингу;
розробкою та апробацією новітніх інформаційних технологій,
що дозволяють значно підвищити продуктивність роботи
підприємства;
можливістю
безперешкодно
реалізовувати
пропозиції
консультанта задля перемоги в конкурентній боротьбі за певний
сегмент ринку.
Ажіотаж на надання консалтингових послуг спостерігається в
тих країнах, де їхньому розвитку якнайкраще відповідає
специфіка економічного зростання та нормативно-правового
забезпечення, структура економіки в цілому та виробництва
зокрема, а також особливості менталітету місцевого населення.
Незважаючи на вищеперераховані переконливі чинники, в
нашій країні попит на консалтингові послуги залишається
занизьким. На нашу думку, це можна пояснити наступними
чинниками:
 частковим розумінням суті надання консалтингових послуг,
викликаним недостатньою поінформованістю керівництва;
 ігноруванням ролі консалтингу в досягненні бізнес успіху;
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 кризою вітчизняної економіки та нестабільністю світової
економіки, що призвела до зниження підприємницької
активності;
 неможливістю отримати гарантії щодо ефективності
результатів консультування;
 проблемою отримання достовірної інформації про
підприємства, що спеціалізуються на наданні подібного роду
послуг;
 ігноруванням менеджерами та керівниками вимог щодо
забезпечення конфіденційності надання інформації, необхідної
для проведення консалтингу.
У зв’язку з інтеграцією України до європейської ділової
спільноти, постає необхідність обслуговування бізнесу з метою
забезпечення достатнього рівня життєдіяльності вітчизняних
підприємств. Однак адаптуватися до нових вимог сучасної
економічної системи, виявляється, доволі складно, тому виникає
необхідність підвищення рівня конкурентоспроможності за
рахунок залучення новітніх технологій. Досягти цього
самотужки, без допомоги професійних консультантів практично
неможливо, тому керівники потребують кваліфікованих
рекомендацій, що стосуються механізму управління діяльністю
підприємства.
В цілому, сьогодні консалтингові послуги користуються
значною популярністю. Так, у 2016 році об’єм світового ринку
склав близько 245 млрд доларів США (що на 5% більше, ніж в
2015 році). Лідируючою галуззю став IТ-консалтинг, обороти
якого склали майже 50 млрд доларів США. Зазначимо, що саме
цей тип консультування особливо поширений у Сполучених
Штатах Америки та країнах Західної Європи (у Східній її частині,
приміром, превалює операційний консалтинг). На думку
експертів, такий розподіл викликаний специфічною моделлю
економіки та етно-ментальними особливостями. Загальновідомо,
що Захід звик орієнтуватися на завтрашній день, вкладаючи
інвестиції в майбутнє, позаяк представники бізнесу зі Східної та
Центральної Європи намагаються у першу чергу зміцнити свої
нинішні позиції. Слід зазначити, що консалтингові послуги також
користуються великим попитом у країнах з дуже розвинутою
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економікою (Сінгапурі та Японії). Основними причинами
зростання ринку таких послуг вважаємо збільшення числа
інвесторів-нерезидентів з усього світу та інтенсивні темпи росту
невиробничої
сфери.
Що
стосується
типологізації
консалтингового ринку, його диференціюють за декількома
ознаками: геолокацією консалтингових підприємств; галузевою
приналежністю споживачів їхньої продукції; функціональним
призначенням кінцевого продукту консалтингу.
Проаналізований функціональний принцип розподілу ринку
консалтингових послуг демонструє недостатній рівень бізнес
культури українських підприємців, які змушені витрачати значні
кошти на пошук і запровадження заходів, які б дозволили
скоротити об’єм витрат на правовий захист своєї діяльності та
сплату необхідних податкових платежів. Знаково, що 30 %
вітчизняного консалтингового ринку спеціалізуються на наданні
послуг юридичного характеру або надають рекомендації щодо
оптимізації оподаткування. Наряду з цим велика частка
підприємств потребує достовірної інформації щодо прийняття
управлінських рішень, тому 21% ринку складає інформаційний
консалтинг. Попит на стратегічне й фінансове консультування
спричинив ринковий розподіл на 13% і 17% у структурі
консалтингових послуг України відповідно. Необхідність
підвищення продуктивності роботи підприємства спричинила
активне залучення експертів з операційного менеджменту (8%) та
питань керування персоналом (11%) [5; 6].
Варто відмітити, що консалтингові підприємства не завжди
пропонують готове остаточне рішення для успішного ведення
бізнесу. Нерідко до процесу його вироблення залучається і сам
споживач. Це дозволяє підійти до вирішення тієї чи іншої
проблеми
максимально
компетентно,
індивідуально
й
комплексно. У будь-якому разі консультування має
розпочинатися з діагностики поточного стану підприємства з
метою виявлення «слабких» місць. Далі слідує розробка
конкретних рішень, рекомендацій та їхня реалізація. Завершує
цей процес оцінка ефективності запропонованих рішень,
підрахунок показника повернення інвестицій (ROI) та інших
коефіцієнтів.
Безумовно, процесуально надання консалтингових послуг
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обумовлене безпосередньо предметом консалтингу та обраною
методикою його реалізації. Відповідно, різновиди сучасного
консалтингу прийнято диференціювати згідно з декількома
класифікаціями: методологічною (в залежності від обраної
методики проведення консультування) та предметною (залежно
від предмету консалтингу).
Згідно з предметною класифікацією, що поширена
здебільшого у середовищі споживачів, консалтинг передбачає три
види менеджменту: загальний, виробничий і фінансовий.
Методологічна типологія, у свою чергу, використовується
самими консультантами та розділяє консультування на експертне,
процесуальне й навчальне. Існує і свого роду гібридна
класифікація, що об’єднує два попередні підходи.
Укладачі офіційного європейського довідника-вказівника для
консультантів з управління FEACO дають такі визначення
основним поняттям консалтингу [2]:
 адміністрування – приведення документообігу до
відповідності загальноприйнятим нормам, офіс-менеджмент і
контроль над виконанням внутрішніх організаційних моментів;
 аналіз
кон’юнктури
ринку
представляє
собою
цілеспрямоване дослідження ринку та аналіз відповідності
діяльності підприємства його вимогам (модернізація асортименту
продукції, що виробляється, корекція ціноутворення тощо);
 виробництво – прискорення темпів виробничого циклу та
підвищення наявних потужностей (промисловий інжиніринг,
автоматизація виробництва);
 загальне управління – проведення заходів оціночного
характеру, побудова відповідної організаційної структури,
виведення підприємства з кризової ситуації, пошук потенційних
бізнес партнерів;
 інформаційні технології – відновлення, аудит існуючих на
підприємстві інформаційних систем, а також розробка і
запровадження нових;
 кадрове управління, або HR-менеджмент – це різновид
консалтингу, спрямований на допомогу в пошуку та відборі
персоналу, формування засад ефективної корпоративної
культури, форм заохочення та проведення тематичних тренінгів;
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 спеціалізовані послуги – можуть стосуватися консалтингу з
телекомунікацій, питань державного сектору, управління
електроенергетикою, а також інженерного, юридичного,
інформаційного та екологічного типів консалтингу;
 управління фінансами передбачає контроль оподаткування
та пошук фінансових резервів і можливих варіантів зниження
собівартості та збільшення прибутку.
Таким чином, залежно від стану економіки, ринкової
кон’юнктури та цілого ряду інших чинників, в кожній країні
превалює той чи інший сегмент консалтингових послуг.
Характеризуючи сучасний стан розвитку консалтингу в Україні,
відзначимо, що він знаходиться на початковій стадії навчання.
Тому для підприємства, що спеціалізується на наданні такого
роду послуг, для подальшої успішної роботи варто акцентувати
увагу на таких важливих моментах: створенні та запровадженні
індивідуальної методології процесу надання консалтингової
послуги; активній співпраці зі споживачами консультаційних
послуг; роботі над формуванням власного позитивного іміджу
тощо. Дотримання цих основних аспектів, на нашу думку,
відіграє вирішальну роль при виборі споживачем того чи іншого
консалтингового підприємства. Такі експерти повинні вміти
переконувати керівництво підприємства, яке потребує їхньої
допомоги, в тому, що їхній бізнес – це результат інтелектуальної
праці, який слід систематично оновлювати, розвивати та
віднаходити нові переваги порівняно з конкурентами. Місія
консультантів
–
унеможливити
зниження
професійної
компетенції
працівників
підприємства,
що
зазвичай
спостерігається у випадку використання ними неактуальних
знань.
Таким чином, ефективність надання послуг з консалтингу в
Україні залежить від відкритості підприємців до кардинальних
змін локального та масштабного характеру. Мають рацію ті
споживачі консалтингових послуг, які не очікують від експертів
готових рішень, що блискавично виправлять проблемну
ситуацію. Спілкуючись з висококваліфікованими фахівцями,
вони готові дослухатися до їхніх порад, адже лише так можна
почути незалежну думку експерта щодо роботи конкретного
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підприємства. Основна ж мета консультанта – вказати
керівництву підприємства на «проблемні» моменти в роботі та
запропонувати можливі способи їх вирішення. Ідеальним є
сценарій, за яким консультанти виконують роль посередниківретрансляторів між керівництвом і працівниками. Результатом
такої налагодженої комунікації неодмінно стануть інноваційні
трансформаційні зміни у роботі підприємства.
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ МЕТОДОЛОГИИ ГАРМОНИЗАЦИИ
ПРИ ОБЪЯСНЕНИИ ТРАНСФОРМАЦИИ СИСТЕМЫ
УПРАВЛЕНИЯ АГРАРНЫМ СЕКТОРОМ ЭКОНОМИКИ
УКРАИНЫ
Изменения
экономического,
социокультурного,
политического характера, происходившие в аграрном секторе
экономики Украины в течение 1990-2016 гг. были обусловлены
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рядом причин, осуществлялись с соблюдением определенных
принципов и имели своим следствием как позитивные, так и
негативные процессы и явления. Безусловно, существует
значительный научный интерес к пониманию тех механизмов
развития сложных процессов, которые имели своим следствием
положительные сдвиги. Это важно, в частности, в контексте
более широкого применения в аграрной сфере бенчмаркинга.
Однако более важным с экономической точки зрения
является
выявление
причинно-следственных
связей,
детерминирующих деструктивные процессы в аграрной сфере,
поскольку
полученные
знания
будут
способствовать
совершенствованию системы управления аграрным сектором
экономики.
Процесс рыночной трансформации аграрного сектора
экономики Украины нашел широкое отражение в работах
В. Амбросова, А. Амосова, А. Белоруса, А. Березина,
П. Гайдуцкого, О. Гудзинского, М. Демьяненко, В. Калинчика,
М. Латынина, Т. Лозинской, П. Саблука, А. Шпичака,
В. Юрчишина и многих других. Однако ни один из названных
авторов не использовал для научного анализа методологию
гармонизации. Отсутствуют подобные разработки и за рубежом.
С нашей точки зрения есть необходимость в разработке
гипотезы, утверждающей, что соблюдение принципов
гармонизации в управлении будет способствовать дальнейшему
развитию системы аграрной экономики.
Целью статьи является анализ трансформации системы
управления в аграрном секторе экономики с использованием
методологических основ теории гармонизации.
Так сложилось, что кардинальные трансформации системы
управления
аграрным
сектором
экономики
Украины
преследовали на разных этапах хотя и важные, но далекие от
проблем гармоничного развития цели.
Главным отличием глубоких качественных изменений как
собственно аграрной системы Украины, так и системы
управления стало отделение политической власти (которая
осталась у государства) от хозяйственной (перешедшей
предприятиям). Причем эти изменения осуществлялись в
несколько этапов на каждом из которых происходили как
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организационные, так и функциональные преобразования, не
синхронизированные во времени, касающиеся государственного
и хозяйственного управления. Так, практически до начала 2000х годов структуры управления сельскохозяйственных
предприятий Украины оставались громоздкими и слишком
иерархичными, в то время как отраслевое управление субъектов
исполнительной власти стало более либеральным. В последние
десять лет наблюдается обратная тенденция – менеджмент
аграрных предприятий становится все более эффективным (с
микроэкономических позиций) и в крупных агропромышленных
компаниях холдингового типа мало чем отличается от
менеджмента зарубежных компаний, а государственное
управление организационно усложняется.
Период до 1996 г. (введение национальной валюты) в
определенной мере можно считать подготовительным к запуску
рыночного механизма.
Нельзя согласиться с теми авторами, которые считают, что в
это время осуществлялись лишь формальные изменения, не
касающиеся сущности аграрных отношений [1, с. 25]. С 1990 г.
по 1995 г. закладывались правовые основы функционирования
системы государственного управления отраслью в рыночных
условиях, разрабатывалась и легитимировалась процедура
разгосударствления
и
приватизации
земель
сельскохозяйственного назначения, принимались базовые
законы. Функциональная основа деятельности отраслевого
министерства трансформировалась существеннее, чем его
структурно-иерархическое строение. Так, были отменены
государственная закупка сельскохозяйственной продукции,
централизованное
снабжение
материально-техническими
ресурсами сельскохозяйственных предприятий, упразднены
государственные закупочные цены, квоты и лицензии на
экспорт большинства видов продукции. Такая быстрая
(«шоковая») трансформация основных инструментов аграрной
политики имела ряд негативных последствий: отток инвестиций,
массовое
банкротство
предприятий,
бартеризацию
сельскохозяйственной торговли, криминализацию земельных
отношений и тому подобное.
Такие одновременные и массовые изменения системных
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элементов в научной литературе идентифицируются как
кризисные явления. Й. Шумпетер объясняет возникновение
экономических кризисов в большей степени влиянием
экзогенных факторов. Настоящие причины кризисов («событий,
останавливающих предыдущее экономическое развитие» [2, с.
208]), по его мнению, «<... лежат вне чисто экономической
сферы, то есть ...>» «<... кризисы – это последствия нарушений
экономических процессов извне» [2, с. 209] (тут и далее перевод
с украинского – А. В. Дорофеев).
Примечательно, что автор не может найти общий признак
возникновения кризисов. Приведем его интроспекции по этому
поводу: «Иногда нарушается предложение, иногда спрос. В
первом случае нарушения имеют место то в самом
производстве, то на рынке, то в кредитной системе. В последнем
случае они иногда возникают вследствие измененной тенденции
спроса (например, из-за веяния моды), а порой по причине
изменений в платежеспособности покупателей. В одних случаях
кризисам свойственен крах кредитной системы, особенно
сильно затрагивающий капиталистов, а в других – особенно
сильно страдают рабочие и землевладельцы» [там же].
Возможно, причины возникновения кризисных явлений
следует искать именно в нарушении пропорций гармоничного
соотношения системных элементов, вызванном внесистемными
факторами (внесистемными, а не внеэкономическими,
поскольку трудно согласиться с Й. Шумпетером, что
подорожание (удешевление) энергоносителей, изменение курса
валют или таможенных тарифов не принадлежат к
экономическим факторам. Они не являются экономическими
факторами данной локальной системы, такой, например, как
система аграрной экономики).
На втором этапе трансформации аграрной системы (до
2000 г.) основной управленческой задачей правительства было
завершение земельной реформы, а приоритетной целью
хозяйственного управления стало выживание и сохранение
юридической самостоятельности. При наличии названных
управленческих приоритетов, проблема нахождения и
соблюдения экономических пропорций, в частности пропорций
распределения доходов между секторами экономики, не
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привлекает внимание ни ученых, ни государственных деятелей.
В то же время все заинтересованные стороны обращают
внимание на ценовой диспаритет обменных операций между
сельским хозяйством и смежными отраслями как на проблему,
которая требует первоочередного решения: «Сельское хозяйство
Украины, как и других стран, постоянно сталкивается с
проблемой диспаритета цен в обмене между первой и второй
сферами АПК, что негативно сказывается на рентабельности
сельскохозяйственного производства» [3, с. 6]. Учеными
предлагается ряд мер по преодолению ценового диспаритета
(чаще всего это использование государственных товарных
интервенций, компенсационных платежей, регулирование цен
на материально-технические ресурсы), составляющих основу
макроэкономической регуляторной политики в аграрной сфере.
То есть констатируется, что пропорции чисто хозяйственных
процессов зависят от макроэкономических пропорций, на
установление которых не распространяется влияние отдельных
экономических субъектов. Итак, можно сделать вывод, что в
кризисные
периоды
существенно
возрастает
роль
государственного управления, а основной его задачей
становится структурная гармонизация. Если обратиться к
глубинному содержанию предложенных макроэкономических
мер регулирования, то мы рассмотрим в нем направленность на
гармонизацию соотношений между спросом и предложением;
стоимостью производства и ценой продажи; минимальной и
максимальной ценой; накоплением и инвестициями. Здесь
следует сделать два замечания: 1) поскольку меры
государственного регулирования по отношению к системе
аграрной экономики являются экзогенными факторами, то они,
по выводам Й. Шумпетера, могут прерывать существующий ход
экономических процессов и способствовать развитию кризиса.
Таким образом, государственное регулирование не может иметь
однозначно положительные последствия; 2) государственное
регулирование обеспечивает ожидаемые эффекты только в том
случае, когда оно осуществляется с учетом универсального
закона структурирования системы – закона золотой пропорции.
Однако, по наблюдениям И. Крючковой, отсутствует
понимание
научным
сообществом
«<...
законов
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структурирования экономических систем ...>», «поэтому,
несмотря на то, что в макроэкономическом моделировании
используется экономическое обоснование факторов роста и
эмпирически
определены
характеристики
циклических
колебаний, между смоделированными и реальными процессами
наблюдаются существенные расхождения» [4]. Исследования
автора также показали, что торгово-оптовые и другие
посреднические предприятия Украины являются звеньями в
сети, созданной для абсорбции доходов крупных предприятий с
помощью схем осуществления ресурсных и ценовых
трансфертов, а также возврата НДС из государственного
бюджета в пользу узкого круга их участников [там же].
Вследствие развития описанных процессов финансовые
накопления сельскохозяйственных предприятий постоянно
сокращаются, что замедляет их техническое перевооружение.
Поэтому с 2003 г. правительство применяет дотационный
механизм
поддержки
сельскохозяйственных
товаропроизводителей, списывая или реструктуризируя долги
предприятий перед госбюджетом (1998 – 2000 гг.) и вводя
льготное налогообложение (1998 г.) [5]. Меры государственной
поддержки сельского хозяйства, а также процессы
концентрации капитала и консолидации земель положительно
повлияли на эффективность отрасли, о чем свидетельствует
выравнивание приведенной прибыли сельскохозяйственных
предприятий Украины
Можно надеяться, что ухудшение доступа на отдельные
рынки станет стимулом для украинских товаропроизводителей
для поиска новых каналов реализации произведенной
продукции, а также будет способствовать повышению внимания
к такой составляющей конкурентоспособности продукции как ее
качество.
Следует подчеркнуть, что в случае использования механизма
дотаций в управлении аграрной экономикой, свобода принятия
решений субъектами хозяйствования ограничивается, поскольку
субсидии имеют целевое назначение, например, в Украине они
используются для поддержания производства зерна, молока и
мяса.
Это еще раз подтверждает, что вопрос об установлении и
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поддержании экономических пропорций, в первую очередь,
касается макроэкономических процессов.
Преобразования системы управления аграрной экономикой,
происходившие на 2 и 3 этапах (1995-2005 гг.) также были
связаны с формированием института местного самоуправления,
компетенционный потенциал которого включает множество
функций, связанных с влиянием на хозяйственную
деятельность, особенно в сфере землепользования. Система
управления
аграрной
экономикой
становится
менее
иерархичной, но при этом возникает новая проблема –
налаживание
взаимоотношений
между
субъектами
хозяйствования, органами государственной власти и местного
самоуправления.
Другими
словами,
гармонизация
распределения доходов, созданных в сфере аграрной экономики
(соотношение между чистыми налогами, заработной платой
наемных работников и валовой прибылью предприятий) не
может быть достигнута без гармонизации отношений между
государством, предпринимателями и их объединениями,
местным самоуправлением и общественными организациями.
Недаром на современном этапе трансформации системы
управления (с 2006 г.) всё чаще отмечается необходимость
налаживания
частно-государственного
партнерства
и,
одновременно,
обращается
внимание
на
слабость
профессиональных и общественных институтов, что и
обусловливает вместе с другими факторами искажение
внутрисистемной структуры.
Учитывая современную методологию сложных, открытых,
неупорядоченных систем, которые, прежде всего, отличаются
динамичностью (содержат в себе потенциал саморазвития), рост
и развитие системы аграрной экономики следует рассматривать
как взаимозависимые и взаимосвязанные процессы ее
эволюции, которые могут не совпадать во времени.
«Накопление количественных изменений со временем
обеспечивает переход системы к новому качеству (длительный
период первоначального накопления капитала в земледелии в
конечном итоге способствовал не только индустриализации
сельскохозяйственного производства, но и замене феодальных
отношений капиталистическими); качественно новое состояние
252

Менеджмент ХХІ століття: глобалізаційні виклики

производительных сил и производственных отношений
приводит к существенному росту масштабов производства
(качественно новые средства производства позволили получить
существенно большие объемы сельскохозяйственной продукции
с фиксированной площади земель, пригодных для аграрного
производства) ...» [6, с. 56].
Таким образом, направляя механизмы управления на
развитие аграрного сектора экономики, мы должны обеспечить
изменение количественных его параметров в заданном
соотношении, что будет способствовать появлению нового
качества. С методологической точки зрения важно уточнить –
механизмы управления должны способствовать поддержанию
динамического равновесия системы аграрной экономики (ее
гомеостаза) или стационарности, то есть поддержанию
постоянных изменений параметров системы, которые, однако,
должны проходить в определенных пропорциях (наиболее
вероятных, оптимальных, «золотых»), поиск которых не
прекращается ни внутри системы, ни за ее пределами.
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SUSTAINABLE DEVELOPMENT OF UKRAINE AS A
PROSPECTIVE TOURIST DESTINATION
In the light of modern economic conditions tourism is considered
to be the major source of economic development and environmental
and cultural conservation for many, if not all, developing countries.
From an activity, enjoyed by only a small group of relatively well-off
people, during the first half of the XX century, it gradually became a
mass phenomenon after the World War II period. In this regard, the
common objective of both government and tourism industry is to meet
needs and exceed the expectations of tourists through the sustainable
tourism development. Despite the great progress in tourism
development, there are many challenges from both international and
domestic players, concerning the destruction of natural landscape, the
shortage of financial resources for infrastructure development, and the
pressure from the competitors from abroad with more diversified
tourism product and higher service quality to tourists.
Sustainable tourism development has received considerable
attention in many scientific studies and has been one of the fastest
growing areas within the field of tourism research since the last
decades of the XX century. The principles established in the Rio
Declaration served as the basis for the progressive development of
UNWTO’s sustainable tourism programme, which in 1995 defined
sustainable tourism as «one that meets the needs of present tourists and
of the host regions while protecting and promoting opportunities for
the future. It is conceived as a way to manage all resources so that they
can meet the economic, social and environmental needs while
respecting the cultural integrity, essential processes, biological
diversity and life support systems» [1]. According to Buckley R. [2],
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sustainable tourism research has evolved from the study of basic
frameworks of tourism, economics and environmental management to
a number of critiques. Bramwell B. and Lane B. [3] point out that
sustainable tourism has moved away from being a reactive response to
negative tourism issues to becoming a solution creating positive
change.
The main objective of this study was to analyze the current
situation of tourism in Ukraine in order to identify a strategy that is
supposed to be implemented for the sustainable tourism development
in this prospective tourist destination.
The recent changes on the geopolitical chessboard has had a great
influence on the structure on the travel and tourism industry. If we take
into account the latest UNWTO Tourism Highlights [4], it seems
appropriate to say that «the number of international tourist arrivals
(overnight visitors) in 2015 reached a total of 1186 million, an increase
of 52 million over the previous year. Representing an increase of close
to 5%, this marks the 6th consecutive year of above average growth
following the 2009 global economic crisis, with international arrivals
increasing by 4% or more every year since 2010» (table 1).
Table 1
International Tourist Arrivals in the World, 1990-2015 [4]
International Tourist Arrivals (million)
UNWTO
Regions
Europe
Asia and
the Pacific
Americas
Middle
East
Africa
Countries
that
cannot be
allocated
to a
specific
region of
origin
World

1990

1995

2000

2005

2010

2014

2015

250,7

304,0

390,3

452,3

497,0

571,7

594,1

50,1

Change
(%)
2015 /
2014
+3,9

58,7
99,3

86,3
108,1

114,1
130,6

152,8
136,5

205,9
156,0

271,6
188,8

289,5
199,4

24,4
16,8

+6,6
+5,6

8,2
9,8

8,5
11,5

12,8
14,9

21,4
19,3

33,3
28,3

36,8
34,4

36,3
35,4

3,1
3,0

-1,6
+2,9

7,9
435

8,6
527

11,1
674

26,7
809

29,8
950

30,8
1134

31,5
1186

2,7
100

+4,6

Market
share
(%)

International arrivals are expected to continue to grow at a
sustained rate of 3,5% to 4,5% worldwide according to forecasts
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prepared by UNWTO, based on current trends, economic prospects
and the outlook of experts.
Ukraine with its great tourist potential has only a small share of
the world tourism market. The year 2014 proved to be a seriously
damaging period for its tourism industry, with inbound arrivals and
occupancy rates falling to unseen depths, putting high amounts of
pressure on hoteliers in the country and the industry as a whole.
While 2015 so far has been slightly better, it is unlikely that the
industry will recover to pre-crisis levels by 2019, especially given
that the Crimean Peninsula was one of Ukraine’s leading tourism
destinations. Ultimately the country represents a higher risk for
investors than other countries in the region. With geopolitical
tensions in the region still high, the risks facing Ukraine cannot be
underestimated. Despite improved transport links, the travel industry
in the country is likely to face a difficult five years [5].
Highly uncertain and dynamic market environment, the seasonal
volatility of demand for tourism services, as well as the lack of
financial resources and the poor quality of the tourism product are
the main sources of increased regulatory complexity of tourism
business. A favorable condition for the tourism development in
Ukraine has become a strategic approach that should be embodied in
the program of action specifying the objects and means of
implementing the appropriate government policy.
According to Baduel F. [6], Ukraine has a real potential to
rebrand itself as a preferred tourist destination and «what the country
needs is at least one specific existing (or rapidly emerging) success
story, the requisite infrastructure (tourism, highways, health care,
etc) and the full exercise of human intellectual potential and talent.
PR and branding agencies can only go so far, for what they have
failed to do to date is tap into the country’s true potential and work
with its image on a level that is sustainable and, most importantly,
identifiable to both Ukrainians and international audiences».
Furthermore, the development of tourism in Ukraine takes place
in a specific environment, which indicates the level of tourist
potential usage and provide its protection in the long-term period.
Uneven distribution of the tourist attractions and tourist flows across
the country as a whole may result an imbalance in territories
development, disrupt they overall development and lead to
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anthropogenic overload. The lack of spatial planning in Ukraine
induces the real chaos in the process of the tourist infrastructure
objects development. Considering this fact, we can determine the
most important tasks of tourism potential increasing in Ukraine,
which require the particular attention at the state, regional and local
level (table 2).
Table 2
The Key Tasks of Increasing the Tourism Potential in Ukraine
[according to authors’ vision]
Tasks
The support of
available tourist
products as well as
the creation of new
ones

The development of
the existing resort and
recreational zones
Sustainable
development of
tourist infrastructure
in each region of the
country

Development of
ecotourism, including
rural tourism

Possible spheres of the development
Development of the tourist and excursion routes network and
implementation of actions for the development of walking tourist
routes, such as hiking, horse, car, bike routes, etc. Formation of
cross-border tourist routes and launching of the program for training
specialists in the field of tourist guiding. Development and further
popularization of guided weekend tours, as well as off-season
sightseeing tours. Development of children and youth’s tourism by
supporting tourist and local history events, educational, sports and
tourist activities of children.
The development of recreational activities in nature protected areas.
The suitable development of tourist infrastructure within the existing
resort areas in Ukraine.
Improvement of recreational territories, tourist routes and river
banks across the country. The development of leisure areas and
viewing platforms. Network development and promotion of the
tourist information centers functioning. Tourism infrastructure
development in compliance with the requirements of persons with
disabilities. Construction of the tourist bus stops for drivers and
passengers rest along the travel routes.
Promotion of tourism by conducting the seminars for rural estates
owners. Categorization of rural green tourism homesteads. Support
of eco-tourism, construction and marking of tourist routes,
ecological trails, climbing routes.

Table 2 shows that the geographical location of Ukraine and its
close neighborhood to the European Union contributes to the
development of cooperation with European partners in the field of
infrastructure modernization in accordance with the modern
European standards of quality. Reaching the operational tasks will be
ensured through the creation of different tourism products of the
country and their effective market promotion by means of
advertising campaigns.
The expected results from the implementation of the abovementioned tasks should be as follows: creation of an integral brand
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of each Ukrainian region as a tourist destination; creating a positive
tourist image of Ukraine as a tourist country in the domestic and
international tourism markets; ensuring the competitiveness growth
of the domestic tourism supply in order to meet the international
standards of quality; increase in sales of tourist products in Ukraine
as a whole. The key indicators of the proposed activity can be
defined in the following way: total amount of tourist tax revenues in
the country, quantity of domestic and foreign tourists rate of web
portal visiting, average annual investment in the tourism sector
development; tourist average expenses while staying in the certain
region.
Despite a significant potential, tourism industry in Ukraine has
many problems, the solution of which will improve the prospects of
its development. These prospects are closely related to the formation
of a new approach to tourism as national economy sector, the priority
development of which will influence economic situation of the
country in a positive way, stimulate important sectors of national
economy, and contribute in enhancing of positive image of Ukraine
on the global stage.
Occupying less than 6% of the area of Europe, Ukraine possesses
35% of its biodiversity. This is due to its favorable location, with a
lot of migration routes and natural zones occurring in the country.
That is why we believe that in the context of tourism development in
Ukraine special attention in the nearest future should be paid to the
development of the tourism potential of the unique protected areas,
established with the goal of protecting the natural and cultural
heritage of the country from excessive changes as a result of human
activity.
In this regard we have to accept the fact that the ecotourism
demand in the protected areas of Ukraine, especially in the
Carpathians, will be increasing in the next few decades.
Consequently the tourism development should be strategically
guided and managed to remain within the limits without causing
negative impacts on the natural and social environment (figure 1).
If the government of Ukraine do not accept this tourism
development scenario, this can lead to a spontaneous development
with partial or regional interests, interests of private international and
domestic capital, tourists’ selfish interests, etc. The effects of this can
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have as a consequence negative effects for all stakeholders and at the
end also for visitors.
Spontaneous
development scenario

Restrictive
development scenario

Strategically managed sustainable development
scenario

With partial or regional
interests, interests of
private international and
domestic capital and
tourist’s selfish interests.

With limited visitation
and nature would be
considered primarily as
a subject of conservation
and protection.

With differentiation and specialization of
tourism in protected areas in Ukraine with
some areas and / or parts of them are more
and other less open to visitors and efficient
management of tourism flows.

Fig. 1. Possible Scenarios of Tourism Development in Protected
Areas of Ukraine [according to authors’ compilation]
In contrast, another scenario can be restrictive in respect to the
tourism development. In this case, the visits to the protected areas
would be limited and the nature would be considered only as a
subject of conservation and protection and not as the universal value
for the humanity, accessible to people under specific conditions. The
restrictive approach would decrease the protected areas
administrations potentials to finance nature conservation and
management activities what always leads to insufficient funding
from public sources. And finally, the role of the protected areas
would be significantly limited together with awareness rising of the
importance of nature for human life and welfare.
According to the last, strategically managed sustainable
development scenario, which is considered to be the most effective
one, we have identified several strategic business units while
evaluating the tourism situation and potentials in protected areas of
Ukraine which could become important in the future (table 3).
Table 3 illustrates that the most important strategic business units
are nature and sports & adventure, to small extent also education &
culture. These units will be dominant also in the future, while the
others can become more or less important in some protected areas.
Each strategic business unit can contain several tourism products.
The development of tourism products focused on dominant strategic
business units will help developing a unique brand for a specific
protected areas, meet the expectations of visitors of that protected
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area and achieve their satisfaction and loyalty while optimizing
benefits for the protected areas and the local communities at the
same time.
Table 3
Main Tourist Experiences by Protected Areas in Ukraine
[according to authors’ compilation]
Strategic business units
Pleasure (slow down life, enjoy, lifestyle)
Fun and entertainment (have fun, fill “in”)
Nature (back to nature, feel authentic)
Culture and education (learn something new, fill
intellectual)
Sport and adventure (feel the adrenalin,
experience the limit of the physical strange)
Health (be healthy, live long, be fit, look good)
Business (be successful, meet important people)

Products and activities
Wellness and SPA, wine and culinary
Festivals, amusement clubs
Mountain tourism, rural tourism, lake
and river tours
Country culture, folklore, monasteries
Hiking, biking, skiing, rafting
Climate
health
resorts,
medical
treatments, beauty treatment
MICE tourism (Meetings, Incentives,
Conferences, Exhibitions)

The product development in the protected areas should follow
market trends and existing and expecting demand. The products and
services should contribute to achieve the visitors’ expected
experiences, should support building unique image of these areas and
contribute to balanced and sustainable development of protected areas
and local community.
Therefore, we propose to consider a development of tourism
products and services based on strategic business units’ principles. We
have grouped existing tourism products according to main strategic
business units that prevail in protected areas: nature, culture &
education, sports & adventure and as well as others that should form a
cluster with main strategic business units: health, pleasure, MICE and
fun and entertainment. So we can imagine that additionally to basic
strategic business unit nature – pleasure with food & wine on natural
basis and wellness in the nature can be developed.
Strategic business unit concept leads to a specialization of the
product development in one prevailing strategic business unit,
focusing on expected experiences of visitors and selection of target
groups of visitors that are not conflicting. We give detailed review of
possible tourism products and services development within strategic
business unit groups and based on potentials of protected areas in
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Ukraine (table 4).
Coming to the conclusion, it is worth by saying that the
development of the marketing strategy for protected areas must be
based on quality facilities, products and services. Nowadays, there is
no relevant discussion about the quality of products and services. At
present, all tourism product and service providers and all destinations
are looking for excellence in quality.
Table 4
Tourism Product Development and Specialization in the
Ukrainian Protected Areas [according to authors’ compilation]
Strategic
business units
1
Pleasure

Existing products
in the protected
areas
2
Soft nature walking
and hiking trails.
Gastronomic
evenings & wine
tasting. Picnicking.

Fun and
entertainment

Traditional events
and celebrations.

Nature

Walking
tours.
Hiking tours. Soft
cycling
tours.
Botanical tours.
Boat tour. Jeep
tours. Rural tours.

Culture and
education

Eco- educational
programmes.
Traditional
celebrations
and
events. Research
programmes.

Potential products in the
protected areas
3
Traditional cooking and
tasting.
Gastronomic trails and wine
roads.
National
meals
tasting. Wellness. Beauty
treatments. Fitness.
Theme parks visits. Events
and
festivals:
popular
events,
celebrations,
anniversary events, etc.
Entertainment playgrounds.
Concerts.
Mountaineering. Sightseeing
tours. Wild life observation
tours. Botanical open air
exhibition. Tours involving
elements of traditional land
use practices. Photographic
tours. Panoramic view tours.

Cultural tours. Historical
sites and trails (fortresses,
monasteries and churches).
Archaeological tours. Trails
on traditional culture & art.
Legends
and
history
programmes. Pilgrim tours
and religious events. Art
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Market target groups
4
Soft eco-tourists –
casual nature visitors,
young professionals,
students,
empty
nesters,
childfree
couples.
Young professionals,
trend setters and trend
followers, students,
childfree
couples,
families.
Hard
eco-tourists
(committed
nature
visitors), soft ecotourists (casual nature
visitors),
special
interest
visitors
(fauna,
flora),
families,
students,
empty
nesters,
children.
Culture
focused
visitors.
Nature
visitors with strong
cultural
interest.
Scientists
and
researchers. Students.
Youth and children.
Families. Empty
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Continuation of Table 4
1

Sports and
adventure

Health

Business

2

Hiking. Bike tours.
Four wheel tours.
Rock
climbing.
Sport
fishing.
Skating
programmes.
Natural areas with
water boats.
Paintball. Rafting.
Sports
competitions.
Natural resources
for health and
medical purposes.
Climate
health
resorts.
Incentive
programmes. Team
building
programmes.
Meeting facilities
renting.

3
camps. Junior rangers and
young nature. Educational
camps – orientation and
survival
camps.
Ethnographical
tours.
Traditional
weddings.
Cultural local festivals.
Caving
for
adrenaline
lovers. Ballooning. Sky
diving.
Summer
water
boarding. Kayaking (river,
lakes). River tours. Outdoor
team adventure game, like
“Treasure Hunt”. Winter
offers: winter walking tours,
cross-country skiing, ice
skating.
Life-saving
experience.
Beauty clinics. Sports and
fitness guided programmes.

Team building programmes.
Nature/Mountain summits.
Meetings & Incentives
programmes. Fairs and
Exhibitions.
Nature
workshops.
Science
and
research.
Symposiums.

4
nesters.
couples.

Childfree

Sports and adventure
visitors, sports and
nature
associations
and clubs, students,
families,
empty
nesters,
childfree
couples.

Post-surgery
and
medical
convalescents,
childfree
couples,
empty nesters.
MICE participants,
MICE
organizers,
international
and
domestic
corporations,
trade
and
professional
associations,
childfree couples.

Based on quality standards and other attributes of the protected
areas the highest level of market image positioning and
differentiation of these areas in Ukraine is brand development. It is a
task of marketing strategy and requires long development, testing
and implementation process. Tourism is an important factor for
improvement of the quality of life in Ukraine, formation of
additional jobs, replenishment of currency reserves of the state and
enhancing of its authority of international stage.
Through this research we have come to certain conclusions.
Despite its profitable geopolitical position and a culture,
historical, tourist and recreation potential, Ukraine has not become a
fully-fledged participant at the international tourist arena. This tourist
262

Менеджмент ХХІ століття: глобалізаційні виклики

destination has a great potential for futher development of tourism
industry and as a result additional resource for foreign exchange
earnings. Investments in the tourism industry of the country will
attract more international tourists and, therefore, increase the amount
of services provided. The further development of tourism industry in
this country as any other field of activity requires an appropriate
institutional framework, a proper tourist destination management.
This is quite impossible without an effective strategy, able to flourish
and expand tourism in Ukraine.
We must agree with the fact that tourism is significant for many
countries all over the world, due to the income generated by the
consumption of goods and services by domestic and international
tourists, the taxes levied on business entities in the tourism industry,
and the opportunity for employment and economic advancement by
working in the industry. For these reasons non-government
organizations and government agencies may sometimes promote a
specific region as a tourist destination, and support the sustainable
development of a tourism industry in a certain area.
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КАДРОВЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ПІДПРИЄМСТВ ТОРГІВЛІ В
УКРАЇНІ ТА ПОЛЬЩІ: СТАН І ПРИЧИНИ ТРУДОВОЇ
МІГРАЦІЇ, ОРІЄНТИРИ РОЗВИТКУ
Ратифікація безвізового режиму між Україною та більшістю
держав-членів ЄС, а також масштабне внутрішнє переміщення в
країні (офіційно зареєстровано близько 1,6 млн. людей 1кв
2016 р.), загострюють ситуацію на ринку праці у багатьох
секторах економіки, в т.ч. у сфері торгівлі. Негативним явищем
для розвитку у внутрішній торгівлі певною мірою є трудова
міграція українців (пересування економічно активного
населення, пов'язане зі зміною місця роботи по території,
галузях економіки) в країни західної Європи, зокрема у Польщу
приводить до катастрофічного кадрового дефіциту. Трудова
зовнішня міграція перетворюється для кваліфікованих
працівників у механізм виживання за краще майбутнє,
уникнення безробіття (особливо молоді), боротьбу за якісне
життєзабезпечення своїх сімей. Це підтверджують і дані
аналітиків ринку праці [1]: кожен десятий трудовий мігрант
(11%) покинув країну через неможливість знайти роботу
відповідно до своєї кваліфікації, а майже 4% трудових мігрантів
обрали іншу країну для свого проживання та працевлаштування
через низьку якість життя в Україні. Проблематика кадрового
забезпечення внутрішньої торгівлі, передумови підвищення
продуктивності праці та за 2011-2014 рр. висвітлено у розділах
А. Мазаракі,
Г. П’ятницькою,
О. Трубей
І. Височин
монографічного видання «Внутрішня торгівля України» [3-4];
джерела виникнення ризиків в на підприємствах торгівлі було
розглянуто автором у статті [5]. Зважаючи на умови
геополітичної та економічної нестабільності основними
завданнями цього дослідження є: аналіз тенденцій попиту і
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пропозиції у сфері внутрішньої торгівлі; виявлення основних
чинників трудової міграції до Польщі та особливостей
працевлаштування для українських громадян у сфері торгівлі, а
також надання рекомендацій щодо попередження ризиків
кадрового забезпечення підприємств торгівлі.
Під впливом геополітичних трансформацій, воєнного
конфлікту та інфляції еміграційні настрої населення
позначаються на основних показниках економічної активності
та зайнятості населення в Україні. Необхідно зазначити, що
вирішити життєві проблеми у спосіб працевлаштування за
кордоном сприяють потужні міграційні мережі, що
сформувалися впродовж останніх десятиліть. Значну кількість
вакансій для українців розміщують роботодавці з Польщі,
Російської Федерації, Німеччини, Швеції, Ізраїлю, Італії. Так, на
основні
країни
призначення
короткострокових
та
довгострокових трудових мігрантів з України, згідно даних [1,
с. 13], припадає близько 80% загальних потоків (рис. 1).
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Рис. 1. Основні країни призначення трудових мігрантів з
України
Джерело: побудовано автором за даними [1, с. 13]

Згідно даних експертів [2, с. 89], ключовою метою міграції
більшості українських короткострокових і довгострокових
трудових мігрантів є накопичення фінансового капіталу, що в
поєднанні з іншими важливими навичками і контактами, а потім
повернення додому. Позитивним є те, що за даними цього ж
дослідження [2, с. 18], «майже кожен п’ятий довгостроковий
мігрант висловив інвестиційні наміри, віддаючи перевагу
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інвестиціям у свої місцеві громади в Україні та в такі сектори,
як будівництво, туризм і роздрібна торгівля».
Враховуючи, що галузі торгівлі належить ключова соціальна
роль – забезпечити споживачів якісними товарами і сприяти
формуванню у населення екокультурних цінностей споживання
благ, персонал підприємства торгівлі стає джерелом
конкурентних переваг і головним активатором змін у
торговельному бізнесі. За інформацією [1] більше мільйона
українців, які приїхали до Польщі за останні 2015-2016 роки,
сприяли насиченню місцевих ринків праці та зниженню рівня
безробіття. Натомість на українському ринку праці за даними
Державної служби статистики України [6] кількість економічно
активного населення віком від 15 до 70 років у 2 кв. 2017 році
становило 17672,7 тис. осіб. Рівень економічної активності
населення за цей же період знизився і склав 61,4%. Рівень
безробіття населення, за методологією МОП у 2016 році сягнув
9,9%, підвищившись на 2,6% у порівнянні з 2013 роком (7,3%).
Кількість
економічно неактивного населення становило
10,9 млн. осіб, де понад 60% складають жінки. В той же час,
аналізуючи сектор торгівлі в Україні, а саме структуру
чисельності за ВЕД «Оптова та роздрібна торгівля; ремонт
автотранспортних засобів і мотоциклів», станом на 1 червня
2017 року, було зареєстровано 20,6% безробітних у віці до
35 років, що є найвищим показником серед видів економічної
діяльності.
У 2016 році та 1кв.2017 року було зафіксовано позитивну
тенденцію збільшення потреб роботодавців на підприємствах
торгівлі (рис. 2) у працівниках для заміщення вакантних місць у
порівнянні з 2015 р. Основними лідерами надання вакансій на
підприємствах
торгівлі
є
роботодавці
Київської,
Дніпропетровської, Одеської, Харківської та Львівської
областей.
Бюджет України щорічно втрачає значні обсяги коштів з
причин тіньової (неформальної) зайнятості, неповного
використання та розвитку потенціалу працівників, високої
плинності кадрів, низького рівня оплати праці персоналу
підприємств торгівлі, який в рази відстає від країн ЄС.
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Рис. 2. Потреба роботодавців у працівниках за ВЕД «Оптова
та роздрібна торгівля; ремонт автотранспортних засобів і
мотоциклів», тис. осіб.
Джерело: побудовано автором за даними [7]

Варто зазначити, що Польщі вдалося повернутися до
зниження рівня безробіття: у травні 2017 р. цей показник
становив 7,4%, а в Україні зріс до 10,1%, або 1,8 млн. осіб, у
порівнянні з 9, 9% за підсумками 2016 року. Водночас
зазначимо, що найнижчий показник рівня безробіття (7,3%) в
Україні становив лише у 2013 р.
Негативним явищем для розвитку внутрішньої торгівлі в
Україні є наявність невідповідності потреб ринку праці і
результативності системи освіти. Це, у свою чергу, негативно
позначається на залучення кращих студентів в українські освітні
навчальні заклади, відтік інтелектуального потенціалу з
України, оскільки стартові умови працевлаштування в Польщі
значно вищі ніж в Україні. Тому кваліфіковані працівники
вимушені займатись трудовою діяльністю, яка потребує нижчої
кваліфікації. За даними дослідження (рис. 3) до трудової
еміграції долучаються освічені і професійно кваліфіковані
працівники (інженери, лікарі, фахівці сектору ІТ, вчителі,
агрономи тощо).
У цілому тенденція до зростання трудової еміграції
призводить до витоку людського та соціального капіталу в
Україні. Дані аналітичного центру CEDOS [8] свідчать, що
найбільший відсоток серед іноземних студентів за кордоном
становлять українці (53%).
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Рис. 3. Рівень зайнятості мігрантів з України, %.
Джерело: побудовано за даними [ 2, с. 40]

Через війну з Росією на сході України та на фоні соціальноекономічної кризи в Україні кількість українців серед студентів у
Польщі суттєво зросла і склала у 2016 році понад 30 тис. осіб.
Для порівняння у 2014 р. було зафіксовано 14 951 студентів, у
2015 р. – 22 833 осіб. Беручи до уваги, що Європейський
парламент у травні 2017 року прийняв нову директиву, покликану
зробити країни ЄС привабливішими для іноземних студентів,
зокрема для студентів які закінчили університети у країнах ЄС
(крім Данії, Ірландії та Великобританії) для пошуку роботи або ж
само зайнятості дозволено перебувати у країні 9 місяців.
Далі зупинимось на більш детальному розгляді середньої та
мінімальної
заробітної
плати
та
соціальних
умов
працевлаштування на підприємствах торгівлі двох країн,
використовуючи дані інтернет-порталів та служби статистики
України та Польщі. Якщо порівнювати ВВП двох країн, то на
одного поляка у 2016-му році він становив 48208 злотих або
≈11418.44 євро, у той час як ВВП України становило 2 трлн.
385 млрд. гривень, що у перерахунку на одного українця на рік
складає 37000 грн. або 1248 євро.
За інформацією головного управління статистики Польщі у
2016
р.
середньомісячна
заробітна
плата
складала
4047,21 злотих або ≈ 28409 грн або ≈ 959 євро [11], а мінімальна
зарплата у Польщі виросла з 1126 злотих (313 євро) у 2008 році
до 2000 злотих (453 євро) станом на січень 2017 року.
Аналізуючи дані офіційної статистики щодо середньомісячної
зарплати на одного штатного працівника в Україні і, зокрема у
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сфері торгівлі (рис. 4), необхідно відмітити: що вона хоч і вище
(5808 грн. у 2016 р.) ніж у середньому по економіці та має
тенденцію до зростання, але не співставна із заробітною платою
поляків.
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Рис. 4. Динаміка середньомісячної заробітної плати в Україні
та за ВЕД «Оптова та роздрібна торгівля; ремонт
автотранспортних засобів і мотоциклів» за 2010-2016 р.р., грн.
Джерело: сформовано автором за даними [13]

За інформацією аналітиків сайту rabota.ua пропоновані
заробітні плати для фахівців (рис. 5) у сфері торгівлі в Україні у
лютому 2017 р. не досить високі.
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Рис. 5. Середні зарплати фахівців в сфері торгівлі в Україні у
лютому 2017 р., грн.
Джерело: побудовано за даними [12]

Розрив між фінансовими очікуваннями претендентів на
вакантні місця і пропозиціями роботодавців., наприклад, на
позицію категорійного менеджера складала 20% (рис. 5). Для
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порівняння: за підсумками 2015-го і першої половини 2016-го
років, згідно даних Головного управління статистики Польщі,
середні розміри місячної заробітної плати продавців складали
1,8-3,0 тис. злотих; касирів – 2,4-2,5 тис. злотих; підсобних
робочих – 8-10 злотих за годину. Згідно змін у законодавстві
Польщі, починаючи з липня 2016 року, мінімальна погодинна
оплата праці в становить 12 злотих або 84,24 грн. (2,80 євро)
незалежно від стажу. На відміну від Польщі в Україні
відповідно до статті 8 Закону про Державний бюджет України
на 2017 р. з 1 січня 2017 року мінімальну заробітну плату
встановлено у місячному розмірі 3200 гривень, а у погодинному
– 19,34 гривні, що на відміну від Польщі менше у 4,4 рази.
Згідно даних сайтів агенцій з працевлаштування за кордоном [911], опитування студентів – трудових мігрантів, автором
проаналізовано вимоги до претендентів та пропоновані умови
роботи роботодавцями Польщі у сфері торгівлі (табл. 2).
Таблиця 2
Характеристика умов та вимог до роботи на вакансії
працівників на склади супермаркетів у Польщі
Назва вакансії ,
обов'язки (види робіт)

Умови працевлаштування та графік
роботи (ГР)

1
Працівник на склад
одягу H&M (ортування,
пакування, контроль
якості брендового
одягу)
Різноробочий на
склади супермаркетів
TESCO(сканування і
комплектація товару,
робота на електровізках.

2
Проживання надається
безкоштовно, підписується умова
про працю
ГР: 5 днів на тиждень
200 годин на місяць.
Проживання платне 150 злотих на
місяць; безкоштовно: доїзд на
роботу, оформлення санітарної
книжки, надання робочого одягу.
ГР:6 днів на тиждень, 8-12 годин на
день.
Проживання платне – 250 злотих на
місяць; курс навчання операторанавантажувача (250 злотих,
вираховується з зарплати)
Безкоштовно: доїзд на роботу,
оформлення санітарної книжки,
робочий одяг
ГР: 6 днів на тиждень, 8-12 год. у
день

Робітник на склади
супермаркетів («Lidl»,
«Auchan»
відвантаження,
сканування,
комплектація замовлень;
робота на електровізках.
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Зарплата: євро
(EUR), грн.( UAH),
злотих за годину
3
EUR ≈ 470-518
UAH ≈ 13641-15005
10-15злотих/год.
EUR ≈ 470-871
UAH ≈ 13641-25235
10-12злотих/год.

EUR ≈ 457-672
UAH ≈ 13231-19479
10злотих/год.
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Прожовж. табл. 2
1
Прибиральник на
склад TESCO
(прибирання приміщень
на електрокарах
Працівник на
пакування і контроль
якості косметики
контроль якості
продукції; фасування,
сканування пакування,
клейка етикеток

2
Проживання платне 150 -180
злотих на місяць,
ГР: з понеділка по суботу, 12 год.
на добу (в 2 зміни)
Проживання в будинку по 4-5
людини в кімнаті, 200 злотих /
місяць; безкоштовне проходження
медкомісії.
ГР: 5-6 днів в тиждень по 10-12
годин на добу (працювати в денну і
нічну зміну)

Працівник на склад
Biedronka (приймання,
комплектація замовлень,
відвантаження)
Працівник на склад
Intermarche
( сортування і
комплектування товарів)

Проживання платне за 350 злотих
на місяць.
ГР: з понеділка по п'ятницю, по 8
годин на день.
Безкоштовне проживання;
можливість купувати продукти зі
знижкою 50%.
ГР: 5 днів в тиждень, 8-12 годин на
добу.

3
EUR ≈ 660; UAH ≈
19150
10 злотих/год.

EUR ≈ 457-730
UAH ≈ 13231-21143
9-10 злотих/год.

EUR ≈ 58 -635
UAH ≈ 17051-18415
15 злотих/год.
EUR ≈ до 660
UAH ≈ 19140,
8-12 злотих/година

Джерело: складено автором за даними [9-10]

Вакансії пропонують як продовольчі супермаркети
(відповідно, працювати доведеться з продуктами в т.ч. на
складі), так і магазини непродовольчих товарів.
Найчастіше, пропонується робота з такими категоріями
товарів як: одяг, запчастини для автомобілів, техніка; побутова
хімія; будматеріали тощо.
Вимоги співробітників на вакантні місця в Польщі на складах
магазинів, супермаркетах практично однакові. До обов'язків
працівників входить комплектування товарів згідно із
замовленням, складання, приймання, сортування, сканування,
пакування товарів та їх відвантаження. Варто зазначити майже
всі роботодавці Польщі, з метою економії на соціальному
страхуванні висувають до претендентів високі вимоги як-то:
відсутність шкідливих звичок; хороша фізична форма,
відсутність алергії (наприклад, при роботі з косметичними та
миючими засобами та ін.).
Окремі
підприємства надають часткову фінансову
компенсацію на житло та харчування. Водночас, плинність
торговельного персоналу серед українських мігрантів також
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високі. Основні причини: високе фізико-психологічне
навантаження (середня тривалість роботи продавців складає
220-240 год. на місяць), низька температура на складах з
швидкопсувними
продуктами,
неприємний
запах
у
приміщеннях, де працюють з хімією або стоковим одягом.
Як зазначають експерти [14] між торговими мережами
Польщі спостерігається конкурентна війна за персонал. У
зв’язку з цим, власники торгових мереж у Польщі вимушені йти
на підвищення зарплати, щоб залучити додаткових працівників,
а також втримати наявний персонал. Зокрема, шведська мережа
товарів для дому IKEA з січня 2017 р. підняла мінімальну
оплату праці для своїх працівників до 20 злотих за годину (у
2016 році було 15 зл./год.), що становитиме приблизно 3,3 тисяч
злотих на місяць. Німецький дискаунтер Lidl пропонує в
середньому від 3000 до 3300 злотих, а після двох років роботи
працівник може очікувати на зростання зарплати до
3800 злотих. При цьому менеджер магазину отримуватиме від
4,4 до 5,0 тисяч злотих без податків, а через два роки його
зарплата може зрости до 6,3-6,8 тис. злотих.
Щоб запобігти плинності персоналу керівництво мережі
Kaufland на початок 2017 р. прийняло рішення підняти
мінімальну зарплату в своїх магазинах до 2,6 тис. злотих [14].
Аналогічні рішення прийняті у мережі Tesco: мінімальна
зарплата за умови повного робочого дня для осіб з досвідом
роботи не менше одного року становила 2,3 тис. злотих; у
національній
польській
мережі
дискаунтерів Biedronka
мінімальна зарплата касира становить 2,5 тис. злотих. Загалом у
торговельних центрах Польщі работодавці фахівцям з викладки
товарів пропонують, у перерахунку на національну валюту,
близько 15 тис. грн,, пакувальнику продовольчих товарів –
17 тис. грн, комплектувальнику окремих груп товарів – до
20 тис. грн. на місяць. В Україні працівникам торговельної
сфери аналогічної кваліфікації (виконуваних робіт), як
зазначено вище, платять у чотири – п’ять разів менше.
Отже, резюмуючи результати дослідження щодо кадрового
забезпечення та основних соціально-економічних чинників
трудової міграції до Польщі, виявлено наступне: 1) низький
рівень оплати праці за аналогічну роботу в Україні;
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2) неможливість працевлаштуватись на роботу відповідно до
своєї кваліфікації; 3) недостатній рівень професійного навчання,
в т.ч. після закінчення вищого навчального закладу;
4) відсутність кар’єрних можливостей на підприємстві та низькі
стартові можливості для самозайнятості; 5) незадовільні
соціальні умови праці на підприємстві торгівлі; 6) вразливість
персоналу
до
неетичної
поведінки
у
формальних
взаємовідносинах на підприємстві торгівлі [5]; 7) незадовільна
якість та ціна продуктів як ціннісна основа для нормального
життєзабезпечення людини тощо.
З метою попередження кадрового дефіциту на підприємстві
торгівлі доцільно розробляти і реалізовувати комплекс заходів
щодо його соціальної привабливості, для чого необхідно:
сприяти формуванню позитивної репутації підприємства
торгівлі як соціально-відповідального роботодавця на ринку
праці; управляти комунікаційними потоками на підприємстві,
періодично оцінювати індекс ефективної взаємодії між
працівниками структурних підрозділів; здійснювати моніторинг
відзивів про діяльність підприємства торгівлі у соціальних
мережах, професійних сайтах з працевлаштування; здійснювати
політику щодо удосконалення системи матеріального
заохочення, соціально-психогічних, етичних, побутових та
безпекових умов праці персоналу; формувати і періодично
переглядати програми залученості і лояльності персоналу (або
комплексні мотиваційні програми для різних категорій
працівників) у контексті стратегічних заходів управління
підприємством торгівлі; приділяти увагу причинам звільнення
персоналу, мати в арсеналі засоби для зниження емоційної
напруги працівників, що звільняються; посилити парнерські
зв’язки із органами місцевого самоврядування, громадськими
організаціями, навчальними закладами; реалізовувати політику
соціальної відповідальності
підприємства та щорічно
публікувати соціальну звітність тощо.
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Миколаївський обласний інститут післядипломної
педагогічної освіти
КОНКУРЕНТНІСТЬ НАВЧАЛЬНОГО ЗАКЛАДУ ЯК
СКЛАДОВА СИСТЕМИ УПРАВЛІННЯ
Менеджмент освітніх процесів передбачає використання
нових управлінських технологій, що відповідають логіці
сучасних зрушень. Концептуальні засади реформування
середньої
освіти
«Нова
школа.
Простір
освітніх
можливостей» [1] формують ідеологію змін, які буде
реалізовувати підготовлений до прийняття Верховною Радою у
другому читанні Закон «Про освіту» [2]. Одне з головних
завдань реформування – стимулювання та розвиток
інноваційних процесів в освіті, пов’язаних із загальними
процесами у суспільстві, глобальними проблемами, інтеграцією
знань з соціумом, що забезпечує конкурентоспроможність
навчального закладу. Освіта, що відповідає сучасним потребам
суспільства і ринку праці, виступає могутнім адаптивним
потенціалом у суспільстві, що трансформується до сучасних
соціоекономічних реалій та стає найважливішою умовою
успішного і стійкого суспільного розвитку.
В Україні вивченню різноманітних аспектів проблеми
активізації інноваційної праці та управлінської підтримки
присвячують свої публікації О. Арєфьєва, В. Антонюк,
К. Віаніс-Трофименко, В. Геєць, О. Грішнова, Г. Дмитренко,
А. Колот, Е. Лібанова, Л. Лісогор, В. Нижник, О. Новікова,
І. Петрова, О. Перехейда, О. Стадник, Л. Федулова та інші.
Проте сутність інноваційної праці, соціально-економічні
чинники її активізації, зокрема, управлінська підтримка
конкурентних переваг, усе ще залишаються вивченими
недостатньо.
Метою статті є висвітлення такого аспекту інноваційної
праці педагогів, як управління конкурентоспроможністю
навчального закладу освіти.
Впровадження в освітній простір України тьюторних
технологій вимагає уважного аналітичного підходу до перших
275

Маркіна І. А., Аранчій В. І., Сафонов Ю. М., Лепейко Т. І. та ін.

результатів їх застосування за науково-дослідною роботою
«Тьюторська технологія як засіб реалізації принципу
індивідуалізації в освіті» [3]. У контексті інноваційного
розвитку розвинених країн світу освітня інфраструктура
залучена до активної інноваційної політики як цілеспрямована
система заходів інноваційного характеру, що в кінцевому
рахунку забезпечує високий інноваційний рейтинг. Робота
навчальних закладів не є лише освітньою діяльністю,
підготовкою випускників, формуванням людського потенціалу.
На мікрорівні освітня установа є суб'єктом різних видів
діяльності — як освітньої, так і не освітньої [4, с. 87]. В свою
чергу, це зумовлює необхідність пошуку вітчизняними
освітніми закладами інноваційних засобів для забезпечення їх
стабільного та збалансованого розвитку у сукупності
економічної, екологічної та соціальної складових, серед яких
особлива роль відводиться
інноваційним складовим Нової
української школи. Врахування важливості впливу освітніх
інновацій на розвиток економічної складової функціонування
закладів середньої
освіти
забезпечує їх перспективи у
стратегічному напрямку розвитку та їх конкурентність. Різні
наукові підходи до визначення сутності соціальних інновацій та
їх різновидів ґрунтуються на взаємодії підсистем з метою
досягнення розвитку стійкого суспільства. Соціальний ефект –
як результат розвитку освітніх інновацій не завжди
супроводжується отриманням економічної вигоди – в силу їх
різноманіття та різних джерел утворення. Процес розвитку
суспільства вимагає створення передумов для формування
нових нетрадиційних освітніх технологій та інноваційних
засобів. Роль соціальних інновацій зростає також у накопиченні
репутаційного капіталу установ, що підвищує рівень їх
конкурентних переваг, а за цим майбутнє освітніх закладів.
Прискорений інноваційний розвиток, що базується на
знаннях та інтелекті потребує нової якості від освітньої системи
держави. Інноваційний підхід в роботі передбачає таку форму
трудової активності, якій притаманний процес перманентного
пошуку нових рішень та результатом якої є творчий доробок,
нововведення, соціальна або уречевлена цінність, задоволення
потреб працівників і підприємства. Сумарним показником, який
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відображає загальний рівень розвитку країни або регіону є
Індекс економіки знань (The Knowledge Economy Index), що
розроблений спеціалістами Світового Банку [5]. Індекс
економіки знань враховує такі складові: якість стимулювання
економіки, залучення інновацій та нових технологій, рівень
освіченості та професійної підготовки населення, розвиток
інформаційної та телекомунікаційної інфраструктури.
Інноваційна освітня діяльність також відзначається ризиком,
але він обов’язково повинен максимально прораховуватися.
Інноваційні ризики у загальному значенні – це ймовірність
неотримання визначеного результату під час здійснення заходу.
Але ризики освітніх інновацій неможливо визначити як
алгебраїчний підсумок.
«Плюси» інноваційних досягнень мають бути безсумнівними
і коливатись лише у діапазоні «більше - менше». Тому аналогії з
бізнес-середовищем можливі, але не можуть бути використані
простим копіюванням.
Ризики, що виникають в інноваційній освітній діяльності,
налічують наступні види: ризики помилкового вибору
інноваційного проекту; ризики незабезпечення інноваційного
проекту достатнім рівнем фінансування; ризики невиконання
господарських договорів (контрактів); ризики виникнення
непередбачених витрат і недосягнення результатів; ризики
посилення конкуренції; ризики, пов’язані з недостатнім рівнем
кадрового забезпечення та ін. Однією з причин виникнення
ризику помилкового вибору інноваційного проекту є
необґрунтоване визначення пріоритетів стратегії освітнього
розвитку, а також відповідних пріоритетів різних видів
інновацій, здатних внести внесок у досягнення стратегічної
мети. Відповідно до наказу МОН № 764 від 16.07.2015 р. «Про
проведення дослідно-експериментальної роботи на базі
загально-освітніх навчальних закладів України» за темою
«Тьюторська технологія як засіб реалізації принципу
індивідуалізації в освіті», 2015-2020 роки, реалізується запит на
тьюторський підхід у навчальних закладах, що відображає
сучасний рівень розвитку і реформування української освіти [6].
Ризики незабезпечення інноваційного проекту «Тьюторська
технологія як засіб реалізації принципу індивідуалізації в освіті»
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достатнім рівнем фінансування включають в себе: ризик
неотримання коштів, необхідних для розробки інноваційного
проекту; ризик неотримання фінансових коштів в результаті
неправильно обраного методу фінансування. Останнє означає,
що орієнтація лише на бюджетне фінансування, відмова від
участі у відповідних грантових, волонтерських, благодійних
програмах може зірвати виконання науково дослідної роботи.
Також серед основних проблем фінансування інноваційної
освітньої діяльності в Україні в контексті євроінтеграції слід
виділити такі: обмежені можливості залучення бюджетних
ресурсів; відсутність власних ресурсів навчальних закладів
середньої освіти; нерозвиненість інституційних інвесторів
(благодійних фондів, громадських організацій, тощо);
нерозвиненість інноваційної інфраструктури; відсутність дієвої
правової бази залучення необхідних коштів, у тому числі,
іноземних інвесторів. У сучасних умовах, як зазначає аналітична
доповідь «Формування єдиного відкритого освітньо-наукового
простору
України:
оптимальне
використання
засобів
забезпечення випереджального розвитку» «особливо важливим
є те, що знання, трансляцію і генерування яких забезпечує
освітньо-наукова система, дедалі більше – як безпосередньо, так
і через пов’язані з освітою і наукою суспільні інституції і
системи – стають джерелом економічного зростання і
суспільного поступу в умовах браку додаткових вкладень праці і
капіталу, однакові за обсягом інвестиції дають набагато більший
ефект за наявності кваліфікованих кадрів, здатних швидко й
ефективно освоювати нові знання» [7].
Освітня діяльність є найбільш специфічною галуззю
національної економіки, для якої характерні свої відмінні риси.
Аналіз фінансового стану закладу освіти має забезпечити:
ідентифікацію фінансового стану та тенденцію його динаміки;
виявлення основних факторів, що впливають на зміну
фінансового стану; прогноз основних тенденцій змін
фінансового стану.
Тому його доцільно здійснювати у наступній послідовності,
запропонованій С. В. Каламбет [8, с. 87]:
1) визначення мети, об’єкта та завдань діагностики;
2) вибір основних показників діяльності закладу освіти, що
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підлягають діагностиці;
3) збір, систематизація та узагальнення необхідної
інформації;
4) розрахунок визначених показників, що характеризують
фінансово – господарську діяльність закладу освіти, та їх
діагностування;
5) виявлення «вузьких» місць та пошук шляхів їх усунення з
метою підвищення ефективності діяльності закладу освіти;
6) визначення найбільш перспективних видів діяльності
закладу освіти за результатами проведеної діагностики;
7) розробка заходів, що сприятимуть підвищенню
ефективності фінансово – господарської діяльності закладу
освіти;
8) критерії оцінки ефективності фінансово – господарської
діяльності закладу освіти визначаються на основі даних,
наведених у фінансовій та бюджетній звітності, а також
показників, розрахованих з застосуванням загальноприйнятих
методів.
Врахування важливості впливу освітніх інновацій на
розвиток економічної складової функціонування
закладів
середньої
освіти
забезпечує
їх
перспективи
та
конкурентоспроможність у стратегічному напрямку розвитку [9,
10, 11]. Роль соціальних інновацій зростає також у накопиченні
репутаційного капіталу установ, що підвищує рівень їх
конкурентних переваг, а за цим майбутнє освітніх закладів.
Прискорений інноваційний розвиток, що базується на знаннях
та інтелекті потребує нової якості від освітньої системи
держави.
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ВНЗ Укоопспілки «Полтавський університет
економіки і торгівлі»
СИНЕРГЕТИЧНИЙ ПІДХІД В УПРАВЛІННІ
ВИЩОЮ ОСВІТОЮ
Актуальність дослідження обумовлена тим, що сучасна
філософія освіти і оновлена стратегія реформування освітньої
сфери вимагають принципово нових наукових досліджень,
обґрунтованого і послідовного запровадження нових науковопедагогічних технологій, раціональних і ефективних підходів до
організації наукової та інноваційної діяльності в освіті. Як
зазначено у Проекті Стратегії реформування вищої освіти в
Україні до 2020 року «розвиток системи освіти в зазначеному
напрямі має ґрунтуватися на синергетичному підході до
середовищних можливостей навчання – інновації, яка полягає у
взаємодоповненні
суміжних
середовищ:
особистісного,
етнокультурного
та
ІКТ-середовища
навчального
закладу» [15, с. 23].
Необхідно зазначити, що вітчизняна вища освіта перебуває в
кризовому стані, який знаходить своє відображення в розриві
між метою, структурою, змістом, методами навчання та
оцінювання. У свою чергу наявні принципи управління вищою
освітою не відповідають сучасним умовам, а нові поки що не
отримали
достатнього
розвитку
або
взагалі
не
використовуються.
Відтак, розв’язання зазначених проблем полягає у пошуку
ефективних підходів в управлінні закладами вищої освіти,
заснованих на дієвому інструментарії.
Аналіз наукової літератури засвідчив, що з метою
вдосконалення управління навчальним процесом у закладах
вищої освіти застосовуються різні підходи. Наприклад,
П. І. Третьков [17] визначає наступні концептуальні засади, які
найбільш поширені в управлінні освітою: системний підхід, як
базовий всіх наукових досліджень, здійснення діяльності та
зокрема управління; функціональний підхід, в межах якого
педагогічна діяльність розглядається як система функцій;
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діяльнісний підіхід, що вмотивовує, цілеспрямовує процес
управління, визначає методи, засоби діяльності суб’єктів
управління; ситуаційний підхід, який вказує на необхідність у
процесі управління якістю враховувати наявну ситуацію у
діяльності конкретного закладу освіти; рефлексивний підхід, що
створює умови для контролю й оцінки результатів управлінської
діяльності; синергетичний підхід, що дає можливість зрозуміти
процес розвитку складних систем та їх окремих компонентів.
Фундаторами синергетичного підходу прийнято вважати
І. Пригожина [14] та Г. Хакена [18], які вперше дослідили
системи різноманітної природи та розробили основні закони,
категорії та принципи синергетики як наукового мислення. Інші
аспекти, пов’язані з розробкою синергетики як самостійного
напряму наукових досліджень, розглянуто у працях
В. С. Алексєєвського [1], В. А. Аршинова [2], К. Х. Делокарова [5],
О. М. Князєвої [9], С. П. Курдюмова [10] та ін.
Синергетичний менеджмент набуває дедалі більшого
поширення у сфері управління соціальними системами.
Найбільш
відомими
центрами
дослідження
проблем
синергетичного управління є Гарвардська бізнес-школа,
Інститут Санта-Фе (SFI), Центр з вивчення складних систем
(Університет Мічигана) та ін.
Щодо ідей використання синергетики у моделюванні й
управлінні складними системами, зокрема освітніми, то вони
знайшли
своє
відображення
у
працях
українських
дослідників (І. C. Добронравова [7], В. С. Лутай [11],
В. О. Цикін [19]), а також відомих російських (В. Г. Буданов [4],
Л. П. Киященко [8], Г. Г. Малинецький [12]).
Сучасні уявлення про застосування синергетичного підходу в
управлінні вищою освітою поки що не знайшли належної
системної
інтерпретації.
У
вітчизняному
науковому
співтоваристві час від часу з’являються поодинокі праці
присвячені дослідженню: процесу формування управлінської
свідомості у керівників системи освіти з синергетичних позицій
(І. Смагін [16]); управління освітнім процесом в сучасних
умовах (В. Буданов [4]); принципів філософії освіти, за
допомогою яких розглядаються зміни методологічних
орієнтирів системи освіти (В. Аршинов [2], В. Лутай [11],
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О. Богініч [3]).
Таким чином, аналіз наукової літератури щодо застосування
синергетичного підходу свідчить, що дана тема досить складна і
мало досліджена, а питання управління освітньою діяльністю,
заснованої на синергетичному світобаченні, залишається в тіні.
Виходячи з вищесказаного, мета нашого дослідження полягає
в обґрунтуванні можливостей використання синергетичного
підходу в управлінні вищою освітою.
Необхідно зазначити, що на даному етапі освітні процеси
розглядаються не тільки з позицій причинно-наслідкових
зв'язків, а й у більшості випадків доповнюються
плюралістичними. Це свідчить про те, що регулювання
динамічних процесів в освітянській сфері вимагає як
діалектичної, так і синергетичної методології. Управління в
умовах змін ґрунтується на синергетичній основі, а розвиток
освіти розглядається як результат зближення, поєднання різних
точок зору в досягненні спільно визначеної мети розвитку.
У свою чергу В. Панасюк відзначає, що управління вищою
освітою є комплексним цілеспрямованим, скоординованим
впливом на навчальний процес у ВНЗ та окремі його елементи.
Метою управління є досягнення найвищої відповідності
параметрів функціонування навчального процесу та кінцевих
результатів підготовки фахівців вимогам споживачів,
нормативам і стандартам. Поняття «вищий навчальний заклад»
науковець розглядає як складну соціальну, цілеспрямовану,
динамічну, рефлексивну систему синергетичного типу,
призначення якої полягає в об’єднанні та інтеграції
організаційних, методичних, наукових, кадрових, управлінських
та інших ресурсів. При цьому для досягнення високого рівня
якості функціонування та результатів освітнього процесу
необхідно злагоджена взаємодія всіх структур вищого
навчального закладу [13].
Основними принципами синергетичного підходу є
самоорганізація, відкритість, нелінійність та стійкість
(нестійкість). Сучасний ВНЗ є відкритою, складною та
нелінійною системою, що трансформується відповідно до
мінливих зовнішніх та внутрішніх факторів. Здатність
своєчасної адаптації ВНЗ до змін у зовнішньому середовищі
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виражається системою показників, що характеризують його
конкурентоспроможність, яка передбачає переваги перед
іншими ВНЗ щодо якості надання освітніх послуг, здатність
успішно реалізовувати і впроваджувати нові інноваційні
програми
та
використовувати
сучасні
інформаційнокомунікаційні технології шляхом їх ефективної організації.
У процесі дослідження синергетичного підходу можна
виокремити найважливіші ідеї та положення синергетики в
освіті:
1. Дидактичні аспекти адаптації ідей синергетики у змісті
освіти насамперед виражаються у змістовній відповідності
навчання саме тим технологічним, економічним та соціальним
проблемам, які соціум має на меті розв’язати у процесі свого
розвитку.
2. Використання ідей синергетики у моделюванні та
прогнозуванні розвитку освітніх систем. У свою чергу
Г. Г. Малинецький виділяє три класи моделей: макромоделі,
мікромоделі та мезомоделі (моделі середнього рівня).
Макромоделі характеризують вплив вищої школи і сфери
наукових досліджень на економіку та напрям розвитку країни.
Мікромоделі описують розвиток навичок і кваліфікації
окремих груп студентів у конкретному ВНЗ певного регіону з
метою планування навчального процесу чи прогнозування
майбутньої потреби у певних спеціалістах [12, c. 328].
На рівні управління розвитком вищої освіти в державному
масштабі особливого значення набувають моделі середнього
рівня. При цьому макро- й мікромоделі прогнозують ті
соціально-економічні освітні умови, в яких отримає свій
розвиток вищий навчальний заклад. Завдяки цьому стає
доступним визначення альтернативних освітніх проектів, які
можливо реалізувати, використовуючи «доступні фінансові
засоби, наявний потенціал і важелі управління системою
освіти» [12, c. 329]. Це особливо важливо в умовах структурної
перебудови, умовах переходу від однієї системи навчання до
іншої, коли потрібно вирішувати, що зберігати, що створювати і
які для цього використовувати засоби.
Таким чином, використання базових принципів та ідей
синергетичного управління дозволить у майбутньому
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підвищити результативність та ефективність освітніх процесів,
що сприятиме виходу керованої системи на бажаний шлях
еволюції, отримуючи конкурентні переваги. Необхідно
зазначити, що синергетичний підхід пропонує використовувати
евристичний потенціал своїх моделей та дає нові засоби
пізнання й управління складними системами. Важливо розуміти,
що використання досліджуваного методологічного потенціалу є
особливо ефективним в поєднанні з іншими науковими
методами пізнання. Тому перспективи подальших розвідок у
цьому напрямку пов’язані з дослідженням специфіки
застосування загальних синергетичних принципів управління на
рівні системи освіти і вищих навчальних закладів.
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Mykhailov Andrii M., PhD, Associated Professor,
Sumy National Agrarian University
FORMATION OF INVESTMENTS IN THE AGRICULTURAL
SECTOR IN THE CONTEXT OF SUSTAINABLE
DEVELOPMENT AND GLOBALIZATION
In the context of the decentralization processes initiated in
Ukraine in recent years, the focus on sustainable development and
the perception of the factors of globalization, the presence of
regional differences becomes important in influencing the investment
attractiveness of the agrarian sector.
Globalization is becoming a permanent factor in the domestic and
international economic life of each country – and this must be taken
into account when forming investment and innovation directions of
development of individual branches of economy and regions. A
detailed description of the models of innovation and investment
development is presented in V. Budkin's work, which for all national
differences in their implementation can be reduced to two types –
active and passive. In his opinion, the characteristic feature of
representatives of the first, «active» subgroup of countries – the net
exporters of innovations is the ability to ensure their development
through; first of all, the internal research and technological and
technological basis, which does not mean a complete refusal to
obtain more progressive owing from abroad. The models of
«passive» type include such an innovation policy, which is
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associated with obtaining only those modern innovations that their
net exporters can transfer to the world's largest group of less
technologically advanced countries [1].
At the same time, globalization challenges create the emergence
of innovative forms of investment support for the development of the
agrarian sector of Ukraine. A characteristic feature of the impact of
the integration and globalization processes in the global economy on
the agrarian sector of Ukraine is the merger and absorption of
economic entities, entry into the agrarian sector of TNCs, the
formation of large-scale agricultural structures (agroholdings) and all
the increasing dominating their management in agriculture. It should
be noted that in 2013 agricultural holdings produced 21.3% of
agricultural products in Ukraine, 46% – households, 32.7% – other
agricultural producers [2]. In the ranking of TOP-100 agricultural
enterprises by the volume of areas under their operational
management, the top ten include companies that control
150-670 thousand hectares of agricultural land. At the same time, in
the management of the 10 largest agricultural holdings in Ukraine,
about 7.5% of agricultural land in Ukraine is located in general. The
last places in this ranking are companies that control about 10
thousand hectares of land each, but they should also be considered a
very powerful agricultural producers [3, p.10].
It should be noted that the processes of mergers and acquisitions
and, consequently, the formation of vertically and horizontally
integrated economic entities (including in the agrarian sector of the
Ukrainian economy), are the hallmark and result of the international
division of labour. The aggregate world demand through the
developed market infrastructure determines the directions of
development of economic activity, which is why agrarian holdings
concentrate significant financial resources under their control, have
access to export markets, more powerful access to technologies and
political influence at the local and national levels. In addition, often
large shareholders of such companies are represented by powerful
international companies, which gives them additional advantages in
lobbying at the international level. However, globalization processes
also cause, albeit individually, the entry of domestic commodity
producers into foreign companies as subjects of their investment
development, employment of stable and reliable positions on the
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world food markets. Even among the largest agricultural holdings in
the world, there are Ukrainian companies.
The next form of innovation and investment support for the
development of the agrarian sector of Ukraine is manifested in the
concentration of land resources from agricultural producers. Among
the most powerful agricultural holdings in Ukraine (according to the
volume of land bank in operational management) one should
distinguish: Ukrlandfarming, NCH, Kernel Group, Myronivsky
Khliboproduct, Ukrainian Agrarian Investments, Astarta-Kyiv,
Mriya Agroholding, HarvEast, Agroton. They invest in the
development of logistics, because Ukraine has a shortage of
elevators, which often forces small producers to sell grain at lower
prices or pay unreasonably high tariffs for their storage.
Investigating the state of investment of agriculture in Ukraine
within the framework of the mentioned problem, A.V. Balian
emphasizes that there is currently regional disproportion of
investment activity. Regions with favorable natural and climatic
conditions, developed infrastructure, local authorities, investororiented, etc. are more attractive. The author determines the level of
investment activity of agricultural enterprises in the region in relation
to the volume of capital investment per unit area [4, p. 208].
Applying A.V. Balian`s methodical approach, we determined the
state of investment support of agriculture in Ukraine in the context of
regions for the period 2010-2015.
According to the volume of investment support, respectively, the
annual rating of the regions of Ukraine for the period of the studied
period was determined. In order to compare the regions by their
chosen indicator, they were ranked.
According to research results, it was argued that the leaders in the
state of investment support of agriculture during 2010-2015 were
Kiev, Cherkasy, Poltava, Vinnitsa and Ivano-Frankivsk regions.
It should be noted that significant achievements in attracting
capital investments during the survey period were noted in the Sumy
region, the ranking of which rose from the 18th place to 10.
Khmelnytsky region also significantly improved the place in the
ranking, namely from 12 to 6, however, stable dynamics for the
period under study was not Small The lowest places in the rating
belong to Transcarpathian, Zhytomyr and Luhansk regions.
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Significantly deteriorated indicators of Zaporizhzhya and Odesa
regions during 2012-2015, which resulted in their decline by
6 positions in the rating. Obviously, the low growth rate of
investment provision in the areas that occupied the last position in
the rating during the period under investigation (Transcarpathian and
Lugansk), although the overall trend is similar to a significant growth
rate in 2015 compared with 2014, as in the first and the last five
areas of the rating.
Table 1
State of investment support of agriculture on 1 hectare of sugar
Land in terms of regions, 2010-2015
Investment provision of agriculture per 1 hectare Land, UAH
2010
2011
2012
2013
2014
2015
Vinnitsa
425,77 771,13 790,68 701,92
844,21
1194,10
Volyn
163,68 260,81 302,05 330,72
380,40
1022,81
Dnipropetrovsk
328,83 564,24 556,77 468,76
604,30
774,23
Donetsk
250,45 414,23 334,76 457,15
181,41
284,17
Zhytomyr
177,82 230,29 385,21 419,97
434,88
728,46
Transcarpathian
125,77 177,91 139,55 198,86
141,69
250,19
Zaporozhye
290,75 337,94 283,64 232,87
284,57
587,18
Ivano-Frankivsk
412,24 622,70 731,81 889,92
831,98
2004,05
Kievskaya
649,92 926,87 963,86 1030,59
1069,56
1875,00
Kirovograd
382,17 544,05 722,41 583,95
708,74
1041,26
Lugansk
150,48 181,50 283,99 247,63
117,44
168,23
Lviv
285,80 409,11 362,89 426,37
466,17
689,45
Nikolaev
240,72 357,46 272,13 328,17
401,40
692,10
Odessa
269,21 394,33 260,09 253,89
391,89
524,58
Poltava
451,49 672,36 847,42 1001,73
856,63
1100,16
Rivne
209,51 409,50 260,34 363,82
400,00
578,77
Sumy
236,13 363,42 398,76 470,36
587,06
910,28
Ternopil
393,79 446,11 747,99 886,14
612,96
952,13
Kharkiv
196,98 321,99 444,00 433,31
424,02
820,76
Kherson
305,54 387,67 378,47 310,95
373,44
721,46
Khmelnitsky
302,74 563,69 788,49 566,09
558,18
1067,92
Cherkassy
537,43 728,12 795,67 797,03
886,65
1242,41
Chernivtsi
389,58 412,12 433,24 569,07
656,62
650,70
Chernihiv
306,09 457,64 543,36 630,44
489,39
769,76
Source: calculated by the author according to the State Statistics Committee of
Ukraine
Region

The instability of the investment provision of the regions
negatively affects their socio-economic development and indirectly
290

Менеджмент ХХІ століття: глобалізаційні виклики

indicates the ineffective work of local authorities on the
intensification of investment processes. The performed studies
indicate that during 2010-2015 the indicated negative tendency has
not changed, besides it significantly complicates the development of
investment processes in the agrarian sector and the presence of
regional disproportion. The negative consequences of the low
investment provision of the Ukrainian agrarian sector in the context
of increasing the export potential of the industry and its multiplier
effect are quite obvious.
Investigating the investment attractiveness of agriculture in the
regional projection M.I. Kisil points out that a significant factor
influencing the position of the region in the national investment
ratings for agriculture is the availability of an effective management
mechanism at the local level [5, p. 95].
We share the opinion of scientists that the most investmentattractive factor of agriculture for a foreign investor is the land [6, p.
64]. By introducing proven innovative technologies on high-quality
Ukrainian soils, foreign investors have the opportunity to get a quick
effect with significant savings from other resources. However,
scientists point out that increasing their volume is possible, provided
that the country's positive investment climate is formed. Agricultural
enterprises with foreign capital, as a rule, are considered by investors
as the long-term and most effective forms of international
cooperation. The additional benefits of such cooperation are the
possibility
of
attracting
representatives
from
different
countries [7, p. 124].
Dividing the views of O. V. Pirog, we note that the importance of
investing in intangible assets is indisputable, taking into account the
key aspects: financing the «intellectual» part in the structure of
intangible assets will provide innovative development of enterprises,
increase the competitiveness of enterprises in the market of
technological products; Negatively affects the liquidity of intangible
assets investing rights to use natural resources and property; The
effectiveness of investment in intangible assets is achieved provided
they comply with the development strategy of the enterprise [8].
The problems of agricultural production are global, since they
relate to the ability of the world's population to provide themselves
with food in volumes that are recognized as optimal. Until recently,
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economic theories determined the following main factors of
agricultural production: natural, climatic and economic conditions;
Natural resources (land, water); human resources; Logistics;
Scientific support; Organizational and industrial culture of the
country. These factors ensured the high and sustainable development
of agricultural production. Globalization processes now put forward
a number of other factors that ensure a sharp increase in agricultural
production. To them V. P. Galushko includes: scientific and
technical support of branches of plant growing and animal
husbandry; Wide development of their infrastructure; Creation of a
competitive environment on the domestic and foreign markets due to
high-quality products; Ensuring sufficient investment for all food [9].
The index of investment attractiveness of Ukraine, according to
the version of top-managers of affiliated companies of the European
Business Association, left a negative plane.
This was reported by the European Business Association's
communications department.
This time, the indicator increased significantly and amounted to
3.15 points on a 5-point scale. Last year, the index was 2.88 and
2.85 points in June and December, respectively. The last time the
index index crossed the boundary in 3 points only at the end of 2011.

Fig.1. Investment attractiveness index of Ukraine [10]
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The European Business Association conducted a survey among
the leaders of 142 largest international and Ukrainian companies.
Survey results showed that the negative mood of businessmen did
not disappear, but weakened.
Among positive changes, respondents highlight the openness of
government data, gradual deregulation, significant development of
e-services, simplification of the procedure for obtaining permits for
construction, a moratorium on inspections, easing currency control,
establishing a private enforcement agency, adopting a squeeze-out
law, etc.
Among the top priority issues that require special attention from
the authorities, the business has named three immutable positions:
the fight against corruption, judicial reform and land reform.
Some participants noted the slow pace of reforms, the high rates
of business lending, the conflict in the East, bureaucracy, smuggling
and the shadow economy among the negative factors [10].
The development of integrated structures in agriculture leads to
an exacerbation of socio-economic problems in rural areas. The
continued deterioration of the demographic situation has led to the
depopulation of villages, and the rise in unemployment has caused
active migration, mainly young people, in the city and abroad.
The land is transformed from the main means of production of
peasantry into a means of capital accumulation by wealthy
nouveauers (from the French nouveau riche – the new rich – quickly
greedy man from a low social status).
The rural population is struggling with its own hard work to
provide itself with the main types of food. And only a fraction of
their products becomes commodity, not always responding to the
required quality and standards. Globalization depresses the internal
agricultural market and exacerbates the negative impact of global
competition. The mark of competitiveness of our agricultural
products on the international quality road is at a rather low level.
Therefore, its export takes place at low prices and does not bring the
desired profit.
Globalization and the requirements of the WTO for products
make the agricultural producer sharply change the structure of both
crop areas and crop rotation, as well as the industries as a whole. The
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share of technical crops significantly increased in the structure of
crops (the area under sugar beet crops decreased and the oilseeds
increased by sunflower and rape). The grains were, and remain, the
leading group. All these changes are aimed at increasing the export
of crop production, which has an advantage abroad and generates
revenue.
Exports of the above crops (and products of their primary
processing) provide a lion's share of foreign exchange earnings,
making the agrarian sector, in the context of globalization processes
and their consequences – global crisis phenomena, for the past
decade is the only one in the economy that maintains a positive
balance of trade balance [11, P.146].
Having analyzed the state of formation and directing of capital
investments into the economy of Ukraine in the conditions of
globalization, it should be noted that during 2010-2015 the desired
effect from invested capital investments was not achieved. It is
argued that constructive changes in the accumulation and effective
allocation of investment resources can be achieved in case of
correction of existing approaches and the existing mechanism.
It can be predicted that globalization processes will continue for a
long time and will exacerbate the impact on the development of the
agricultural sector in Ukraine. Therefore, its agrarian policy should
take into account the following provisions.
First, it is legally necessary to regulate the volume of land in the
processing of one enterprise, limiting the area of agricultural land
and introducing strict control over compliance with already existing
legislative acts.
Secondly, the structure of exported agricultural products should
be dominated by products with advanced processing, which will
create additional jobs in enterprises of the processing industry of
Ukraine and will leave the creation of value added within the
country. This provision is not new and authoritative and original.
During the reign of Edward III (1312-1377), England introduced
taxes on raw material exports and imports of finished products,
which contributed to the development of processing capacities in the
country. Later, his compatriot, a well-known economist, John Kerry
(1649-1720), offered to impose a death penalty on exports from the
country of commodities.
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Thirdly, local self-government bodies should be responsible for
the preservation and creation of jobs in rural areas through the
formulation of rules and requirements for business entities in the
agrarian sector. This should concern the preservation of the number
of jobs (probably through diversification of production), the
involvement of local rural communities, and the provision of
balanced socio-economic and ecological development of rural areas.
Fourthly, with the growth of the world population and the rapid
reduction of food in the world, the only step to ensure national food
security is the formation of strategic food stocks for one or two
years, but for a longer period. This will create a certain «margin of
safety» of Ukraine and limit the impact of the negative effects of
globalization processes.
The research we conducted on the development of investment
activity in the agrarian sector is convincing that it is foreign
investments that can provide for correction of existing inter-branch
disproportions.
Summing up, it should be noted that the limited investment
resources require their rational distribution in terms of both the
components of material resources and between tangible and
intangible assets, based on the strategic directions of development of
the national economy.
However, it should be noted that this process is multidirectional,
difficult to structure and requires a well-balanced and well-grounded
action plan, both at the state and regional levels, because effective
management activity is a guarantee of the development of investment
activity of the regional branches and the national economy of the
country.
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ZARZĄDZANIE NGO (ORGANIZACJĄ POZARZĄDOWĄ)
W POLSCE JAKO PRZYKŁAD DOBRYCH PRAKTYK W
REALIZACJI PROJEKTÓW SPOŁECZNYCH
W terminologii ukraińskiej odpowiednikiem angielskiego terminu
NGO (non – governmental organizations) jest określenie
«organizacje niepaństwowe», choć jest ono nietrafne, ponieważ
wyżej wymienione organizacje stanowią część państwa. Nie znajdują
się one pod bezpośrednim wpływem rządu, tak więc określenie
«organizacje pozarządowe» będzie najodpowiedniejsze. Trzeci
sektor to inny termin stosowany dla wyraźnego podkreślenia
charakteru funkcjonowania organizacji pozarządowych i odróżnienia
ich od organizacji dwóch pozostałych sektorów: pierwszego –
administracji publicznej i drugiego – biznesu. Tym, co najbardziej
różni trzeci sektor i administrację publiczną jest autonomia i
niezależność od władzy publicznej, natomiast od sektora biznesu
różni się on działalnością nieukierunkowana na uzyskanie korzyści
finansowych. Stąd wzięła się też nazwa – sektor organizacji
pozarządowych lub organizacji non-profit. Organizacje pozarządowe
to forma organizacyjna, rodzaj organizacji, dzięki którym obywatele
mogą samodzielnie (bez względu na organizacje publiczne) łączyć
się i współdziałać przy organizacji ważnych dla nich zadań, w celu
realizacji rozmaitych potrzeb społecznych, uzupełnienia publicznych
propozycji dotyczących usług (przykładowo punkty przedszkolne i
pomoc dla osób starszych), a także dla rozwiązywania istotnych dla
nich problemów (przykładowo integracji osób niepełnosprawnych).
Inna nazwa organizacji tego typu – organizacje obywatelskie –
bierze się faktu realizacji organizacjami nie rządowymi aktywności
obywatelskiej. Mobilizują one mieszkańców do bycia aktywnymi
obywatelami, czyli brania odpowiedzialności za coś w swoim
otoczeniu.
Sektor organizacji pozarządowych jest w Polsce dość dobrze
rozwinięty i ma soje regulacje prawne, co pomaga wyznaczyć pole
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jego działalności. Dla ułatwienia zakładania i prowadzenia
działalności organizacji pozarządowych funkcjonują w Polsce
specjalnie założone w tym celu przy instytucjach rządowych, a nawet
tych należących do trzeciego sektora placówki lub wydziały.
Przeprowadzana jest znacząca ilość seminariów i szkoleń z
zarządzania organizacjami pozarządowymi dla ułatwienia pracy ich
kierowników (często będących też założycielami) organizacji nonprofit. Na Ukrainie działalność organizacji pozarządowych nie jest
tak popularna wśród obywateli, a osobom pracującym w trzecim
sektorze znajdowanie dobrych rozwiązań w sferze zarządzania
przysparza trudności. Nawet ukraińska terminologia do dziś nie do
końca oddaje idei, czym miałyby się zajmować organizacje
pozarządowe. Dlatego w dalszej części pracy będą podane przykłady
dobrych polskich praktyk i doświadczeń.
«Zarządzanie jest nauką interdyscyplinarną, czyli nie istnieje
samodzielnie, w oderwaniu od innych dziedzin, a wręcz łączy w
sobie wiedzę nauk humanistycznych i przyrodniczych» [1].
Zarządzanie
organizacją
pozarządową
jest
fundamentem
efektywności jej działania i reagowania na nieuniknione zmiany.
Z czasem tworzone są nowe, często dopełniające się koncepcje
zarządzania, a ich gama możliwych zastosowań rozszerza się.
Większość autorów jest zgodna, że czynnikiem najistotniejszym dla
zarządzania jest czynnik ludzki. «Ludzie stanowią najważniejszy
zasób organizacji, a efektywne zarządzanie nimi to klucz do
sukcesu» [2].
Proces zarządzania, który jest wykorzystywany również w
działaniach organizacji pozarządowych, zawiera w sobie pięć
funkcji:
 planowanie, czyli wyznaczenie celów i sposobów ich
realizacji;
 organizacja, czyli ustalenia zadań, jak również osób za nie
odpowiedzialnych;
 podział pracy, rozumiany jako podział zadań między osoby o
odpowiednich
kompetencjach
(wiedzy,
doświadczeniu,
umiejętnościach, kontaktach itd.) oraz jako włączenie w działania
nowych członków organizacji, czy też wolontariuszy, którzy nie
otrzymują za swoją pracę pensji;
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 kierowanie wykonawcami, czyli instruktarz, motywowanie ich
i ukierunkowanie na realizację zadań;
 kontrola, rozumiana jako sprawdzian, czy praca przebiega
zgodnie z wcześniej ustalonym planem, identyfikacja problemów i
zagrożeń, rozwiązywanie kwestii związanych z potencjalnymi
sposobami poprawienia sytuacji lub rozwiązania problemu [3].
Wykonanie każdej ze wspomnianych funkcji wymaga od osoby
zajmującej się zarządzaniem pełnienia trzech roli: podejmującego
decyzje, posiadającego informacje i kierującego ludźmi. Menadżer,
lider organizacji, czy też koordynator danego projektu staje się
jednocześnie [4]:
1. źródłem i przekaźnikiem informacji;
2. łącznikiem między ludźmi wewnątrz organizacji i jej
przedstawicielem na zewnątrz;
3. dystrybutorem różnego typu możliwości;
4. niosącym odpowiedzialność kierownikiem.
Innym ważnym czynnikiem w zarządzaniu organizacją
pozarządową jest wyznaczenie jej misji. Poprawnie wyznaczona
misja jest ogromnym zasobem energii, który powinien wystarczyć na
cały czas życia organizacji. Bez poprawnego określenia misji
dającego nagromadzenie energii niemożliwe jest skuteczne
organizowanie i zarządzanie organizacją.
Podczas wyznaczania misji organizacji pozarządowej należy brać
pod uwagę jej główne zadania:
 misja powinna być ukierunkowana na przyszłość i wyznaczać
ramy czasowe, w jakich mają być realizowane dane zadania.
Prezydent Stanów Zjednoczonych George Kennedy w wygłoszonym
w 1961 roku przemówieniu zapowiedział: «do końca dekady
Amerykanin postawi swoją stopę na Księżycu». Jak wiadomo,
20 lipca 1969 roku Neil Armstrong zrobił to.
 Powinna ona motywować i mieć nieco marzycielski charakter.
Przykładowo, firma Motorola wyznaczyła swoim pracownikom
normy jakości, zgodnie z jakimi mogli oni wyprodukować
3,6 wybrakowanych na milion gotowych elementów i wpisali to w
misję firmy.
 Musi być wiarygodna i zwięzła. «Absolutnie, na sto procent,
w ciągu doby» – to misja poczty lotniczej Federal Express.
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 Misja powinna być jednocześnie sformułowana ogólnie i w
skonkretyzowany sposób. Jack Welch w 1981 roku, kiedy został
dyrektorem generalnym General Electric zapisał w misji korporacji:
«będziemy numerem jeden albo dwa na każdym rynku, który
obsługujemy» i tak się stało. Jack Welch zajmował kierownicze
stanowisko przez 20 lat.
 Misja konkretyzuje zamysł stworzenia organizacji. Nadaje jej
twarz i stanowi strategię na przyszłość, dlatego musi odpowiadać na
pytania:
 po co organizacja istnieje?
 czego ona pragnie?
 na jakie potrzeby odpowiada?
 dla kogo organizacja jest stworzona?
Zasady, jakimi warto się kierować przy wyznaczaniu misji:
 lakoniczność,
 elastyczność (zdolność do zmian),
 oryginalność.
Poprawne formułowanie misji daje szansę na odrodzenie
organizacji, efektywne wyznaczenie kierunku jej rozwoju, a w
rezultacie – stworzenie silnej samoidentyfikacji organizacji poprzez
wykreowanie silnej marki i specjalizacji we własnej działalności.
Z drugiej strony, brak prawidłowo wyznaczonej misji powoduje
najczęściej, że kierownictwo organizacji pozarządowej zaczyna
działalność pod wpływem chwilowej mody, a nie dla wypełniania
wyznaczonych zadań. Efekty takiej polityki są niekorzystne dla
samej organizacji, która przestaje gromadzić doświadczenia z
odpowiednio ukierunkowanej działalności, a przez to traci szansę
stworzenia silnej marki. Przy braku rzetelnie wyznaczonej misji
zarząd organizacji może mieć problem z poprawnym wyborem i
sformułowaniem strategicznego planu rozwoju. Kiedy kierownictwo
nie w pełni uświadamia sobie cele, jakie organizacja ma osiągnąć,
ciężko określić jakie ma w związku z tym podjąć działania, a na
jakie nie kłaść nacisku. Brak misji wpływa również na poczucie
ważności, adekwatności i prawidłowości działań w organizacji
pozarządowej, zwłaszcza w perspektywie długofalowej współpracy.
Z punktu widzenie kierowników misja pełni ważną rolę przy
motywowaniu pracowników, ponieważ jej nieokreślenie skutkuje
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brakiem adekwatnych argumentów w procesie budowania ideologii
organizacji. Brak źródła, w którym byłyby ukazane wartości leżące u
podstaw danej organizacji. Pracownikom i wolontariuszom brakuje
poczucia stabilności i rozwoju osobistego (nie rozwijają oni
własnych kompetencji w odpowiedniej dziedzinie i nie doskonalą się
jako specjaliści), co prowadzi do zmniejszenia motywacji do pracy w
danej organizacji (dotyczy to zwłaszcza pracy wolontariuszy).
Za realizację misji odpowiadają wszystkie osoby związane z
organizacją pozarządową, ale w szczególny sposób jej kierownicy i
liderzy. Ludzie stojący na najwyższym szczeblu mają największy
wpływ na organizację jej funkcjonowania i na to, czy pracownicy i
wolontariusze na co dzień żyją misją organizacji pozarządowej i
wiedzą, jak ją realizować w codziennej działalności. Od wiedzy,
umiejętności i słuszności wybranych przez liderów wartości zależy,
czy uda się zrealizować misję organizacji pozarządowej. Do
podstawowych kompetencji lidera powinna należeć wiedza, jakie
zadania należą do jego obowiązków, a jakie są w sferze
pracowników średniego szczebla zarządzania organizacją, a jakie
należą do pracowników i wolontariuszy. Warto zaznaczyć, że
wolontariusze mogą pełnić funkcje średniego szczebla zarządzania, a
nawet wykonywać zadania kierownictwa organizacji pozarządowej.
Liderzy organizacji pozarządowej powinni przede wszystkim
zajmować się ustaleniem odpowiednich kierunków działania
organizacji i troszczyć się o to, żeby wypełniała ona swoją misję [6].
Drugi
kluczowym
elementem
wyznaczającym
ramy
funkcjonowania organizacji pozarządowej i zarządzania nią jest, po
ustaleniu misji organizacji, strategiczne planowanie działań. Można
powiedzieć, że misja i plany są dla organizacji tym, czym sprawne
przyrządy nawigacyjne dla statku w czasie rejsu. Bez nich ciężko
ustalić bieżące położenie i optymalny kurs. Organizacja pod
wpływem misji i planowania trzyma się wyznaczonego kierunku
działań. Misja jest punktem wyjścia dla planowania. Poznanie
głównego celu pozwala na określenie sposobów, miejsca i czasu ich
realizacji, jak również potrzebnych dla tego zasobów ludzkich i
finansowych. Planowanie polega na ustaleniu celów i wyznaczeniem
sposobów ich osiągnięcia. Wymaga ono zachowania dystansu do
siebie, umiejętności spojrzenia z szerszej perspektywy, gromadzenia
informacji, ich interpretacji i analizy, przewidywania skutków, jak
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również rzetelności i cierpliwości [3].
Proces planowania warto podzielić na kilka etapów:
 etap analizy i oceny stanu aktualnego;
 etap wyznaczenia celów;
 etap planowania operacyjnego;
 etap nadzoru, oceniania i aktualizacji.
Etap organizacji planowania polega na określeniu kto i w jaki
sposób będzie włączony w proces planowania, ustalane są zasady,
procedury i zasoby planowania. W trakcie przygotowań tego etapu
kierownik organizacji pozarządowej powinien odpowiedzieć sobie
na pytania:
 czy w procesie strategicznego planowania będą brać udział
wyłącznie liderzy, czy wszyscy członkowie organizacji?
 czy praca będzie wykonywana w jednym zespole, czy w kilku
grupach roboczych?
Jest istotne, żeby kierownik organizacji pamiętał, że planowanie
strategiczne powinno być procesem zbiorowym, bo zwiększa to
szansę na rzetelność planu oraz dobrą jego realizację. Innym
istotnym elementem jest unikanie sytuacji, kiedy «wszyscy robią
wszystko» [5]. Źródło takiej praktyki stanowi kilka czynników: po
pierwsze – brak zabezpieczenia finansowego pozwalającego na
zatrudnienie pracowników, po drugie – periodyczność większości
zadań, które wykonuje organizacja, a po trzecie – brak poprawnego
podziału pracy, obowiązków i zadań między pracownikami
organizacji. Często lider organizacji ma cechy energicznej, szybkiej
w działaniach osoby, najbardziej zmotywowanej i właśnie dzięki
temu angażuje się on w operacyjną działalność organizacji (w
konkretne projekty lub ogólną działalność organizacji). W praktyce
tacy liderzy nie wykonują zadań należących do ich obowiązków, w
szczególności – przemyślanym urzeczywistnieniem misji,
opracowaniem najefektywniejszej strategii działania i analizą
mocnych stron organizacji, a w rezultacie nie podejmuje skutecznych
decyzji [6].
Przy zarządzaniu warto jasno rozdzielić role, zadania i obowiązki
tak, żeby każdy konkretnie wiedział, za co odpowiada. Ostatni
czynnik jest ważny w trakcie planowania strategicznego. Zawsze
warto wiedzieć, kto wyznacza główne cele, odpowiada za opis
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zadań, kto koordynuje dyskusję w trakcie planowania, kto
konsultuje, a kto kontroluje trzymanie się ustalonych zasad,
kryteriów itd. oraz składa wszystkie elementy planu w całość.
Etap analizy i oceny aktualnego stanu ma na celu ustalenie
problemów i potrzeb związanych z samą organizacją i jej
otoczeniem, a także daje odpowiedź na pytanie: jaka jest bieżąca
organizacji i na jakim etapie ona się znajduje. Podczas pracy nad
tym etapem kierownik organizacji pozarządowej ma znaleźć
odpowiedzi na następujące pytania:
 czym dysponuje organizacja?
 co wyróżnia daną organizację na tle innych organizacji
działających w środowisku lokalnym?
 z jakimi problemami organizacja musi się zmagać w danym
momencie?
 jakie są główne wady organizacji zatrzymujące jej rozwój?
 Jakie jest środowisko, w którym organizacja ma działać?
Na tym etapie istotna jest praca z jednoczesnym
ukierunkowaniem na dwie kwestie: analizę środowiska, w którym
ma działać organizacja i szczegółową analizę wewnętrznej sytuacji
organizacji [5].
Etap ustalania celów ma kluczowe znaczenie dla planowania
strategicznego w organizacji pozarządowej. Dla właściwego
zrozumienia problemu istotne jest sprecyzowanie, co rozumiemy
przez słowo «cel». To pożądany stan, który zamierza się osiągnąć
poprzez zaplanowane działania w pewnym okresie czasu. Ponadto
cel:
 określa zmiany (zazwyczaj wykorzystuje się dla tego słowa
zwiększenie, zmniejszenie, wzmocnienie, poprawa, odrodzenie,
rozwój);
 powinien wynikać z problemów, być odpowiedzią na nie,
czyli przyczyniać się do ich rozwiązania lub zmniejszenie ich
skutków;
 nie może być zamieniony przez środek do osiągnięcia celu
(przykładowo stworzenie…, budowanie, zatrudnienie personelu…,
nauka…);
 ma mieć bezpośrednie przełożenie na działanie, a ostatni – na
rezultat.
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Cele musza spełniać kryteria SMART (specific, measurable,
attainable, relevant, time-bound) – konkretność, wymierność,
osiągalność, celowość, ograniczenie w czasie. Konkretność –
pierwsze z kryteriów wyznaczających konieczność istnienia
konkretnego, specyficznego, nie abstrakcyjnego celu w organizacji.
Oznacza to, że cel ma być zrozumiały i jednoznaczny. Żeby cel stał
się specyficzny muszą być jasno określone oczekiwania (misja),
dlaczego jest on ważny, do kogo się odnosi oraz miejsce i atrybuty z
tym związane. Drugim kryterium jest wymierność, polegająca na
istnieniu mierzalnych wskaźników postępu w osiąganiu celu. Każdy
cel musi mieć swój indykator wymierzający jego realizację i
pozwalającym zrozumieć, że cel osiągnięto.
Osiągalność to
kryterium kładące nacisk na istotność realistyczności celu, przy
obecności koniecznych zasobów, czasu, pieniędzy i doświadczenia.
Organizacja pozarządowa musi mieć wszelkie niezbędna zasoby
(albo sposoby na ich uzyskanie) dla realizacji celów. Czwarte
kryterium, celowość, mówi o konieczności wyboru zadań ważnych
dla osiągnięcia głównego celu. Celowe zadania są podporządkowane
nadrzędnemu celowi – motywowaniu pracowników i zespołu oraz
prowadzenia organizacji. Osoby realizujące dane cele powinny
rozumieć ich celowość. Ograniczenie w czasie mówi o konieczności
wyznaczenia ostatecznej daty zakończenia. Jej obecność pomaga
skoordynować wysiłki dla osiągnięcia celu w wyznaczonym okresie
lub wcześniej. Cel powinien mieć ostateczny termin wykonania.
Obrane cele będą tworzyć strukturę hierarchiczną, od której
wyglądu i jakości będzie zależeć planowanie dalszej działalności
organizacji. Cele można podzielić na:
 główny cel długoterminowy,
strategiczny – dający
ukierunkowanie i końcowy punkt, do którego zmierza organizacja
pozarządowa w dłuższej perspektywie, zazwyczaj obejmującej kilka
lat,
 cele szczegółowe, krótkoterminowe i operacyjne – ich
osiągnięcie przybliża realizację głównego celu.
Etap planowania operacyjnego zawiera planowanie zadań i
projektów, które zapewniają realizację poszczególnych celów
szczegółowych, a w dalszej perspektywie – celu nadrzędnego. W
ramach tego etapu musi być przeprowadzone podsumowanie
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wyznaczonych celów i rezultatów poprzedniego etapu.
Opis zadania lub projektu powinien mieć: nazwę; przyczyny
realizacji (opis problemu); cele; zakładane rezultaty; działania; grafik
działalności; kosztorys i źródła finansowania; osoby odpowiedzialne
za realizację; informacje o potencjalnych partnerach; niezbędne
zasoby.
Ostatni jest etap nadzoru, oceniania i aktualizacji. Ocenianie to
proces zbierania, analizy, interpretacji i przekazywania informacji
odnośnie prowadzonej działalności. Ma ono na celu jej ocenienie,
poprawę efektywności i podtrzymanie związanego z działalnością
procesu podejmowania dalszych decyzji.
Ocenianiu podlegają:
 nakłady (zasoby finansowe, ludzie, oprzyrządowanie
techniczne, pomieszczenia, materiały);
 działalność (nauka, starze, zajęcia typu master class);
 produkty (ilość godzin nauczania, wydane publikacje);
 wpływ (rozwój lokalnych grup twórczych, dobrobyt lokalnej
społeczności).
Planując ocenianie należy koniecznie wziąć pod uwagę grupę
zainteresowaną daną działalnością, czyli osoby, grupy i organizacje
mogące być bezpośrednio zainteresowane danym projektem,
ponieważ wpływa on na ich życie, pracę i działalność. Mogą to być
uczestnicy projektu, organizacje finansujące go, lokalni
przedstawiciele i centralna administracja.
Ocenianie jest często mylone z nadzorem. Nadzór to proces
systematycznego zbierania i analizy ilościowych i jakościowych
danych dotyczących realizowanego projektu. Jego celem jest
wykrywanie na bieżąco pomyłek i ich korygowanie. Nadzór ma się
odbywać w trakcie całego trwania projektu. Ma charakter wybiórczy
i syntetyczny.
Przy zarządzaniu organizacją pozarządową należy uwzględnić
każdy z podanych powyżej etapów, choć, jak wcześniej
wspomniano, nie we wszystkich bezpośredni udział kierownika
organizacji jest korzystna dla jej rozwoju.
Wymienione powyżej zadania będące jednymi z głównych w
trakcie zarządzania organizacją pozarządową tylko częściowo
odzwierciedlają te postawione przed autorami. W polskiej praktyce
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zarządzania organizacjami pozarządowymi stanowiska kierownicze
często obejmują osoby bez odpowiedniego wykształcenia, więc
doinformowanie odbywa się przy pomocy bezpłatnych treningów,
zajęć master class, seminariów itd., organizowanych przez dwa
pierwsze, a nawet trzeci sektor, w którym organizacje starają się
pomóc sobie nawzajem.
Rozpatrzmy to na przykładzie. Ukraińska współautorka jest
założycielem i dyrektorem ukraińskiej organizacji dobroczynnej pod
nazwą Międzynarodowa Fundacja «SPES KONFORTAT» («СПЕС
КОНФОРТАТ»), będącej partnerem polskiej Fundacji Widowisk
Masowych i Show-programów. Jako dyrektor organizacji
pozarządowej, będąc doktorem nauk ekonomicznych, samodzielnie i
bez wsparcia z zewnątrz zajmuje się kwestiami prawnymi i
księgowością organizacji.
Polska współautorka jest założycielką i prezydentem polskiej
organizacji pozarządowej Fundacja Widowisk Masowych i Showprogramów,
mającej
kulturowo-artystyczne
i
oświatowe
ukierunkowanie działalności. Na co dzień zajmuje się praktyczną
stroną zarządzania organizacją pozarządową. Nawet nie mając
wykształcenia z zakresu zarządzania i managementu prezydent
Fundacji ma możliwość otrzymać wsparcie ze strony
administracyjnych struktur rządowych. Przykładowo, przy władzach
gminy pracuje specjalista do spraw prawno-księgowych, świadczący
bezpłatne usługi organizacjom pozarządowym działającym na
terytorium gminy. Ponadto istnieją liczne opracowane instrukcje i
poradniki dla kierowników NGO, w których szczegółowo opisano
wszelkie detale (prawne i inne) dotyczące zarządzania organizacją
trzeciego sektora, co znacznie ułatwia pracę.
Dla wprowadzenia na Ukrainie podobnych pozytywnych praktyk
konieczne jest uproszczenie i adaptacja do potrzeb organizacji
pozarządowych wskazówek optymalizujących pracę organizacji typu
NGO.
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ОПТИМІЗАЦІЯ ПРІОРИТЕТІВ ІННОВАЦІЙНОГО
РОЗВИТКУ В КОНТЕКСТІ НАЦІОНАЛЬНОЇ БЕЗПЕКИ
Трансформаційні зміни національної економіки виявили
системні проблеми у забезпечення національної безпеки
держави, зумовлені накопиченням системних ризиків та загроз,
зокрема втратою ряду національних конкурентних переваг.
Зміна політичних та економічних орієнтирів, сировинна
орієнтація експорту, його критична залежність від глобальної
кон’юнктури, низька інноваційна активність, низький рівень
життя населення, демографічні проблеми, необхідність
формування нової економіки відкритого типу орієнтованої на
знання – все це призводить до вразливості національної
економіки та появі системних загроз її безпеки. Така складна
ситуація вказує на необхідність формування комплексної
системи забезпечення безпеки, що неможливо досягти без
структурної перебудови економіки та підвищення її
конкурентоспроможності на засадах інноваційності.
Аналіз ряду досліджень показав, що необхідні функціональні
можливості систем підтримки прийняття рішень обумовленими
сучасними тенденціями більш компактної реалізації систем
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приводять до системної інтеграції різнорідних проблемноорієнтованих систем, а також до інтелектуалізації управління
ними як нової області досліджень. Аналіз праць іноземних та
вітчизняних вчених також показав відсутність єдиних підходів
як до визначення основних понять національної безпеки, так і до
їх системного управління. Також недостатньо уваги
приділяється вивченню власних динамічних властивостей
економічних систем з точки зору можливостей та загроз та
аналізу можливостей управління ними.
Принципи системного аналізу вимагають дуального підходу,
згідно з яким інноваційна система має розглядатися як
підсистема в більш об'ємній системі – суспільстві та економіці в
цілому, що може бути зроблено в рамках моделі Quadruple
Helіx [1]. Таким чином, інноваційна система постає в двох
вимірах: як підсистема і як надсистема, що включає внутрішні
підсистеми [2]. В даному підході реалізується концепція
економіки як халона (за Уілбером) – системи, що
характеризується
іманентною
цілісністю
і
одночасно
партикулярністю (органічним включенням в інші системи в
якості підсистеми) [3].
Такий погляд на інноваційну систему дає можливість
поєднувати її бачення і як підсистеми суспільства і як системи,
що об'єднує економічну науку, політику, сферу управління та
сферу господарювання тощо. На нашу думку, ця концепція
найбільш повно дозволяється розкрити механізми, що
перешкоджають системній стійкості та синергії пріоритетів
національної інноваційної системи.
Підхід до розгляду інноваційної системи з позиції нової
теорії економічних систем відкриває нові можливості для
проведення економічного аналізу такого роду об'єктів. Основна
відмінність нової теорії економічних систем від традиційного
системного підходу полягає в переході від ендогенного
трактування системи як множини взаємозалежних елементів до
екзогенного трактування як цілісної частини навколишнього
світу, що виділяється з нього спостерігачем за просторовими або
функціональними ознаками.
Для успішної роботи та стратегічно сталого, гармонійного і
поступального
розвитку
інноваційної
системи
має
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підтримуватися стан збалансованості системної структури
(системного паритету). Іншими словами, для ефективності
національної економіки в цілому має функціонувати достатня
кількість систем з достатньою «потужністю». Порушення
системного паритету несе негативні наслідки і може статися
внаслідок дефіциту систем / недовиконання ними своїх функцій
(дисфункції) або внаслідок надлишку систем / перевиконання їх
функцій (гіпертрофії).
Аналіз пріоритетів в динаміці інноваційної системи доцільно
здійснювати на основі формування сценаріїв розвитку системи,
яку в дослідженні [4] пропонується розглядати як сукупність
підсистем, кожна з яких характеризується групою показників, та
аналітично записується у вигляді мультимножини повної групи
сценаріїв з формування кінцевого варіанта вибору, яку ми
пропонуємо викласти в такій формі:









S  E j   f, X s  , Z , Fj , R, P  opt , f : X s  , Z , R  F 

,

(1)

де S – множина сценаріїв розвитку системи; Ej – подія
обрання j-го сценарію; X(s) – множина функцій стану s-ї
підсистеми;
Z – множина можливих інструментів впливу, Z  z1 , z2 ,..., zk ;
F – множина значень функції f, що відповідають групі сценаріїв
F  F , F  v , I S , R



j
j
j
j, j
j
та пріоритетам,
; R – множина наявних
vj
R  r1 ,r2 ,...,rk 
ресурсів
; P – сукупність пріоритетів;
–
швидкість синхронного розвитку системи; Іj – індекс реакції
системи на інструменти, що відповідають j-му сценарію; Sj –
очікуваний рівень безпеки системи при реалізації j-го сценарію.
Отже ефективність інструментів забезпечення безпеки
залежить від збалансованості (синхронності) розвитку системи
та відповідних процесів, обумовлених впровадженням певного
керуючого впливу (нового пріоритету, імпульсу). Оцінку
синхронізації процесів забезпечення безпеки системи можна
здійснювати на основі співставлення показників розвитку
системи та розвитку кожного з процесів, тобто через визначення
швидкості синхронного розвитку системи та автономної
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швидкості перебігу процесу забезпечення безпеки.
При впровадженні нових пріоритетів доцільно також
розглядати алгоритм дерева рішень (decision tree), який
відображає структуру задачі оптимізації багатокрокового
процесу прийняття рішень [5-7]. Мета процесу побудови дерева
рішень – створити модель, за якою можна було б класифікувати
випадки і вирішувати, які значення може приймати цільова
функція, виходячи з набору змінних на вході. Завдяки цьому
дерева рішень широко застосовуються при створенні
експертних систем та баз знань. В алгоритмі дерева рішень
важливим є оператор прищеплення (vaccinating operator), що
варто використовувати для оцінки розвитку технологічної
системи за рахунок впровадження нового елементу. Він
a , a , i, j  [1 : A ], i  j
застосовується до агентів (підсистем) i j
в
 (ai , a j )
тому випадку, якщо міра їх близькості (similariy)
X

перевищує певну похибку
, де  – задана позитивна
константа.
При розробці стратегій у високотехнологічних сферах
особливе місце займає оцінка потенціалу системи на основі
даних про поточні параметри та даних прогнозу щодо
комплексної оцінки рішень щодо пріоритетів її розвитку. Серед
вимог проектного управління розвитком технологічних систем
відзначимо оцінку ефектів проекту на основі зв'язку з
системною стратегією та ресурсні обмеження, що в першу чергу
включають складність технологічних зв’язків й інноваційну
динаміку.
В цьому контексті важливим є формування системи
репрезентативних
показників
інноваційного
виміру
національної безпеки на основі критерію системної стійкості,
визначення реальних та потенційних загроз (ризиків)
інноваційній безпеці, визначення оптимальних шляхів усунення
виявлених загроз і складання програм їх реалізації, забезпечення
контролю за ходом реалізації заходів з подолання або
нейтралізації загроз інноваційній безпеці.
Аналіз чинників, які впливають на стійкість інноваційної
системи, необхідно розглядати в рамках двох груп:
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 фактори, що визначають надійність (самодостатність і
потенціал) системи;
 фактори, що впливають на ефективність системи (обсяг
нереалізованих можливостей, незадовільне споживання).
Зокрема, загрозу для її формування у сучасних ринкових
умовах
становлять:
нерозвинутість
інноваційної
інфраструктури, низький рівень фінансування НДДКР,
недостатнє інформаційне забезпечення інноваційної діяльності,
недосконала податкова політика держави, технологічне
відставання, нецільове використання фінансових ресурсів та
інші фактори.
В якості прикладного аспекту дослідження вважаємо за
доцільне особливий акцент зробити на космічній діяльності, що
є невід'ємним елементом нового технологічного укладу, а
формування комплексної стратегії космічної діяльності є
частиною глибокої структурної модернізації всього політикоекономічного механізму країни. Крім того, космічна діяльність
приносить синергетичні економічні ефекти, які за своїми
позитивними наслідками можуть значно перевищувати пряму
економічну вигоду, та є сьогодні необхідною умовою
збереження національного суверенітету.
Для розвитку космічної галузі ми можемо запропонувати такі
етапи модифікованого алгоритму розробки міжнародної
стратегії розвитку на основі кластерного підходу, що дають
змогу узгодити пріоритети розвитку:
1. Визначення конкурентоздатних кластерів: зібрати і
проаналізувати дані для побудови карти технологічних
кластерів інноваційної системи з точки зору їх розміру,
динаміки зростання, вкладу в економіку і добробут;
2. Вибір пріоритетних кластерів для розвитку: визначити
пріоритетні кластери на підставі чітких критеріїв відбору
(наприклад, стабільне зростання, роль в економіці і так далі);
3. Аналіз показників ефективності кластерів: провести
порівняльний аналіз показників ефективності кластерів зі
схожими іноземними кластерами для визначення потенціалу і
ключових сфер зростання («точок зростання»);
4. Визначення ключових бар'єрів конкурентоспроможності
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кластерів: розуміння ключових бар'єрів, які перешкоджають
розвитку відібраних кластерів, і основних причин існування цих
бар'єрів;
5. Визначення ключових сфер розвитку кластерів: визначити
3-5 сфер розвитку кластерів, у які необхідно інвестувати;
6. Визначення пріоритетних кластерів для інтеграції:
визначити пріоритетні кластери на підставі критеріїв сфери
діяльності;
7. Розробка рекомендацій: розробити конкретний набір
дієвих рекомендацій для кожної зі сфер розвитку кластерів з
одночасним забезпеченням зацікавленості і підтримки з боку
ключових зацікавлених сторін, і перш за все, саме бізнесу;
8. Формулювання довгострокового бачення: сформулювати
бачення розвитку галузі і представити його широкій
громадськості та інвесторам;
9. Розробка конкретних ініціатив для реалізації і робочих
планів на їх основі: представити пріоритетні ініціативи у вигляді
набору ключових дій з вказівкою терміну виконання і
відповідальними особами;
10. Розробка цільових показників для виміру ефективності
прогресу: цільові показники повинні відображувати потенціал
галузі, але в той же час бути досить амбітними, щоб мотивувати
зацікавлені сторони;
11. Залучення ключових учасників реалізації на ранніх
етапах: залучити потенційних лідерів для реалізації і
представників ключових зацікавлених сторін на ранніх етапах
розробки стратегії, а також для подальшої участі і підтримки;
12. Формування організації для реалізації стратегії, її
активація запуск процесу впровадження: створити чітку
структуру з числа представників влади, бізнесу і асоціацій для
управління впровадженням. Сформувати і активувати робочі
групи за ключовими напрямками;
13. Забезпечення інтеграції до міжнародних мереж:
розробка та реалізація спільних проектів, створення науководослідних і технологічних ланцюжків.
Таким чином, реалії сьогодення України суттєво загострили
проблеми вироблення ефективних механізмів забезпечення
інноваційного розвитку за умов обмеженості ресурсів. В цьому
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контексті необхідно розробити методичні підходи до вирішення
комплексного
завдання
оптимізації
взаємопов’язаних
пріоритетів розвитку на основі критеріїв системної стійкості в
контексті забезпечення національної безпеки та збереження
суб’єктності країни в глобальній економіці.
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Полтавська державна аграрна академія
КОМАНДНИЙ МЕНЕДЖМЕНТ В СИСТЕМІ
СУЧАСНОГО УПРАВЛІННЯ ПЕРСОНАЛОМ
Сучасні умови функціонування організацій висувають ряд
вимог до їх управління та менеджменту персоналу зокрема. Ці
умови характеризуються невизначеністю, комплексністю та
динамічністю змін, що супроводжуються кризовими явищами в
усіх сферах функціонування як держави в цілому, так і окремої
організації. З огляду на зазначене, вважаємо за доцільне
менеджерам різних рівнів, і особливо вищого рівня, при
управлінні персоналом, вирішуючи складні задачі сьогодення,
що неминуче виникають при взаємодії зовнішнього та
внутрішнього середовища організації, орієнтуватися на
командне управління (рис. 1).

Рис. 1. Основні критерії стилю командного управління
Джерело: складено на основі [1]
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За умов командного управління керівництво має
спрямовувати власну діяльність на вивчення та володіння
знаннями відносно поведінки персоналу, її тенденцій. Також
даний стиль управління передбачає відсутність бюрократичних
перешкод на шляху до впровадження ініціатив персоналу, з
огляду на це більшість працівників має змогу відчути власну
приналежність до результатів діяльності організації. Разом з
тим, керівний вплив спрямовується на виховання у підлеглих
самостійності та відповідальності за власну діяльність. При
командному управлінні використовується широкий спектр
методів та інструментів проектного управління – управління,
яке застосовують в умовах жорстких обмежень по витратах,
строках та якості. Командне управління передбачає специфічне
управління персоналом, який об’єднується у окремі команди.
Під командою ми розуміємо сукупність фахівців,
спеціалістів, що об’єднані єдиною метою, досягнення якої чітко
визначене межами завдань, ресурсів та часу; вони є
однодумцями, які згуртовані навколо єдиного лідера –
менеджера проекту; взаємодіють на основі узгоджених
очікувань відповідної поведінки один від одного на засадах
взаємодовіри та внутрігрупової згуртованості та групової
відповідальності.
Переходячи до управління персоналом на засадах
командного управління менеджери зазвичай переслідують
наступні цілі:
 підвищення
ефективності,
конкурентоспроможності
діяльності;
 удосконалення механізму розподілу функцій, завдань;
 підвищення результативності реалізації усіх функцій
менеджменту (планування, організації, координації, мотивації і
особливо – контролю);
 формування поля альтернативних рішень і, тим самим,
оптимізації процесу обґрунтування та прийняття управлінських
рішень;
 створення власної бази даних (командне управління
сприяє збору, обробці, акумулюванню, архівуванню значної
кількості різнопланової інформації);
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 прискорення інноваційного розвитку;
 формування нового мотиваційного механізму та
спрямованого впливу на зростання задоволеності працею у
персоналу. Зокрема, це досягається шляхом задоволення
мотивів приналежності, поваги та визнання, самовираження.
Одним із основних засобів досягнення цих цілей є гуманізація
праці, основні принципи якого широко застосовується при
управлінні командою;
 сприяння зростанню рівня залученості, участі у прибутках
та відповідальності за індивідуальну та колективну професійну
поведінку персоналу;
 покращення соціально-психологічного мікроклімату в
колективі та зниження конфліктної напруги;
 підвищення якості виконуваних функцій персоналом
зокрема та показників якості менеджменту в цілому.
Виходячи з вище наведеного, можемо стверджувати, що для
ефективного командотворення керівник має забезпечити:
1) ефективне цілестановлення;
2) чіткість у розподілі командних ролей, обов’язків та
відповідальності;
3) чіткий зв’язок між індивідуальним та командним
результатом;
4) вироблення індивідуального командного стилю взаємодії;
5) раціональний розподіл внутрішнього потенціалу кожного
працівника – члена команди, в діяльності команди;
6) активний пошук нестандартних рішень;
7) можливість не тільки формального, але й неформального
спілкування членів команди;
8) врахування індивідуальних особливостей та особливостей
міжгрупової взаємодії при постановці завдань, мотивації та
контролі;
9) виявлення структури команди та врахування її при
управлінні командою в цілому та конфліктами зокрема.
Комплексно складові елементи впливу на формування
ефективної команди можемо представити наступним чином
рис. 2. Спільна ціль є необхідною передумовою ефективності
командної діяльності.
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Для того, щоб ціль, яка ставиться перед командою
перетворилася на спільну командну ціль, необхідно, щоб вона
співпадала
з
індивідуальними
усвідомленими
та
неусвідомленими цілями керівника та членів команди. Це
досягається, зокрема, завдяки застосування методів та засобів
психології управління. Крім того, сформульована перед
командою ціль має відповідати SMART-критеріям [2, с. 382; 3]:
1) Specific – конкретність, точність, визначеність, важливість;
2) Measurable – вимірність;
3) Achievable – досяжність, орієнтованість на дії;
4) Relevant – реалістичність, раціональність, практичність,
орієнтованість на результат, значимість, забезпечені ресурсами;
5) Timed/Timed-bound – визначеність в часовому діапазоні.
Спільна ціль

Авторитетний
лідер

Індивідуальна
командна

Помірковані
комунікації,
ефективне
делегування

Ефективна
команда

Позитивний
моральнопсихологіч-ний
мікроклімат

Пріоритетність
спільного результату

філософія

Чітка командна
структура
Ієрархічна

Рольова

Рис. 2. Комплекс елементів, що формують ефективну
команду
Джерело: власна розробка.

Щодо авторитетності лідера, то якщо керівник викликає
повагу, співробітники готові без додаткової мотивації виконати
його доручення, ставляться уважно до навіть незначних
побажань керівництва, намагаються діяти відповідно до його
очікувань. Авторитет здобувається протягом життя (трудового
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життя). Причому його можна здобути, посилити (послабити) або
втратити. Тобто, для того, щоб на повну використати цей
чинник формування ефективної команди, лідер повинен
постійно розвивати власні лідерські компетентності. Зокрема,
доцільно
наголосити
на
наступних:
вміння
самоорганізовуватися – володіння техніками і методиками таймменеджменту та самоменеджменту; моральна та психологічна
стійкість, стресостійкість; логічність та послідовність (у
судженнях, діях); комунікаційна та конфліктна грамотність;
чесність; нестандартність, креативність; впевненість.
Ефективна команда завжди націлена і зорієнтована на
отримання визначеного спільного результату, адже саме він є
показником ефективності команди в цілому і окремих її членів
зокрема. Задля забезпечення дієвості даного чинника одних
психологічних методів управління замало. Потрібно розробити
чітку та зрозумілу систему мотивації членів команди, яка разом
з тим матиме індивідуалізовані відтінки. Так, на наш погляд,
при формуванні системи мотивації команди доцільно
передбачити наступні напрямки та види мотивації тимчасово
створеної команди:
1) мотивація матеріальною винагородою (заробітна плата,
премії, бонуси). Причому що розмір заробітної плати (якщо він
змінюється), що розмір та умови отримання премій, бонусів
мають бути заздалегідь відомими, чітко ув’язані із
індивідуальними (командними) результатами;
2) мотивація підвищенням статусу – сутність та умови мають
бути відомими членам команди та досяжними;
3) мотивація професійним зростанням, отриманням досвіду
(проектного, командного, тощо);
4) мотивація відповідальністю за результат (керівник
команди має не тільки контролювати індивідуальні результати
членів команди, але й підтримувати у них впевненість щодо
значення конкретного їхньої діяльності, результатів, здобутків в
межах спільного завдання);
5) мотивація почуттям особистого внеску та залучення – одне
з основних завдань керівника – перманентно відзначати внесок
кожного члена команди у загальний успіх команди, проекту,
організації;
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6) мотивація гарантованістю зайнятості – також досить
актуальний в сучасних умовах нестабільного функціонування
багатьох організацій. Доцільно обережно використовувати –
може призвести до сильної демотивації.
Усвідомлення членами команди значимості пріоритетності
спільного результати також можна досягти за допомогою team
building, що передбачає реалізацію управлінських функцій
керівником команди на перманентній основі відносно
формування та менеджменту команди. Передбачається широке
використання різних форм особистого спілкування (наради,
бесіди, дискусії, презентації тощо) з метою формування
передумов для ефективної спільної діяльності. Тeam building
охоплює не лише офіційний пласт діяльності команди, але й
неформальний, і є також важливим. Вірно і вчасно організовані
неформальні зустрічі завжди будуть фінансово виправдані та
сприятимуть задоволенню головної цілі – ефективного
командотворення.
Одним з основних принципів створення ефективної команди
є забезпечення єдності реалізованих завдань командою та
вирішення загальних завдань організації. Успішність цього
процесу залежить від того, наскільки члени команди
сприймають спільний результат як власний здобуток.
Відповідно, роль керівника у визначенні цінності, поставленого
перед командою завдання, його пріоритетності не лише для неї,
але й для підрозділу, організації вцілому, є провідною. З цією
метою керівник має застосовувати практики ефективного
лідерства, зокрема й ті, що спрямовані на формування
пріоритетності спільного результату (рис. 3), а також ефективне
делегування власних повноважень.
Він дає можливість підвищити результативність діяльності
персоналу
та
організації;
нормалізувати
моральнопсихологічний мікроклімат; підвищити рівень мотивації,
лояльності, відповідальності, згуртованості, задоволеності
працею і рівня ініціативності та довіри персоналу. Все зазначене
сприяє не тільки формуванню трудового потенціалу організації,
але й повнішому його використанню, що є запорукою
ефективного функціонування сучасної організації.
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Переконання команди у
тому, що співробітництво –
це ключовий фактор успіху

Практика

Способи доведення
того, що команда
може працювати
краще

Застосування різних технік
міжособистісного та
групового спілкування для
підвищення рівня взаємодії

Результат роботи =
Люди + Співробітництво

Реальна
допомога
команді

лідерства

Лімітування
власного
втручання в роботу
команди

Рис. 3. Керівний вплив на формування усвідомлення
пріоритетності спільного результату
Джерело: розроблено на основі [4]
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Попадинець Н. М., к.е.н.,
ДУ «Інститут регіональних досліджень
Імені М. І. Долішнього НАН України»
РИНОК СПОЖИВЧИХ ТОВАРІВ КРАЇН-ЧЛЕНІВ ЄС ТА
УКРАЇНИ: ОСОБЛИВОСТІ ДЕРЖАВНОГО
РЕГУЛЮВАННЯ
Упродовж десятиліть ринок споживчих товарів країн-членів
ЄС функціонує у межах нормативно-законодавчих обмежень,
державного і громадського контролю. Це забезпечує
надзвичайно широкий вибір товарів і послуг, високий рівень їх
якості, ефективний захист прав споживачів.
В умовах інтенсифікації інтеграційних процесів України в
ЄС розвиток внутрішнього ринку споживчих товарів
визначається станом і динамікою зовнішньоекономічної
кон’юнктури.
Так, динаміка зовнішньої торгівлі показує значне
перевищення обсягів імпорту над обсягами експорту споживчих
товарів, що традиційно для української зовнішньої торгівлі. Це
також є однією зі стратегічних проблем розвитку економіки та
показником
низького
рівня
державного
регулювання
внутрішнього ринку споживчих товарів. У 2016 р. загальна
вартість українського товарного експорту склала 34,4 млрд євро,
що на 29,3% менше, порівняно з попереднім роком. Імпорт
товарів в Україну також суттєво скоротився (на 31,1%) та склав
33,8 млрд євро. Своєю чергою, частка імпорту споживчих
товарів, проданих через торгову мережу, зросла з 29,5% у
2006 р. до 41,9% у 2016 р. [1].
Як свідчать статистичні дані, обсяг імпортованих з ЄС
споживчих товарів у тих сферах, що підпадають під дію
гармонізованого законодавства ЄС, перевищує обсяг споживчих
товарів, експортованих з України до країн-членів ЄС. Загалом
технологічний рівень споживчих товарів країн-членів ЄС
задовольняє потреби українського ринку та відповідає вимогам,
встановленим в українських технічних регламентах і
національних стандартах.
Основними причинами переважання імпорту над експортом
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стали низький рівень державного регулювання внутрішнього
ринку споживчих товарів і недостатня конкурентоспроможність
українських товарів, нездатність українських виробників
задовольняти споживчий попит, недотримання міжнародних
стандартів з якості та безпечності.
Однією з основних форм державного регулювання ринку
споживчих товарів є регулювання цін. Вивчення досвіду країнчленів ЄС показує, що їхніми органами державної влади
вироблено чіткі принципи, методи та нормативи щодо
встановлення цін. Крім прийняття стратегічних рішень,
державні органи беруть на себе функцію встановлення цін на
конкретні види товарів і послуг, які мають стратегічне значення
для національної економіки.
Поряд з прямим встановленням і регулюванням цін державні
органи здійснюють і поточний контроль цінової ситуації на
ринку споживчих товарів. Загалом у ЄС сфера контрольованого
державою ціноутворення становить 10-30% загального обсягу
продукції, що випускається. Причому мова йде не тільки про
ціни на сировину, матеріали, енергоносії, а й товари першої
необхідності, що реалізуються на споживчому ринку [2, с. 67].
Так, зокрема впродовж майже 1947-1986 рр. у Франції
існував жорсткий режим державного регулювання цін. В окремі
роки держава блокувала зростання практично всіх цін. Із 70-х
рр. ХХ ст. проводилася поступова лібералізація цін спочатку на
промислову продукцію, а потім і на товари народного
споживання. Проте зниження цін здійснювалося досить
обережно; насамперед у найбільш конкурентоспроможних
галузях, потім у галузях, де через специфіку виробництва
відсутні різкі стрибки цін і, нарешті, у галузях, що мають
стабільний ринок, завдяки системі соціального забезпечення. На
сьогодні у Франції з-під державного контролю виведено понад
80% цін [3].
В Іспанії держава також активно здійснює регулювання цін.
Однак і тут йде постійне скорочення списку товарів і послуг,
ціни на які підпадають під державне регулювання. На сьогодні
питома вага безпосередньо встановлюваних державою цін у
загальній структурі споживчих цін становить близько 10% [3].
У країнах-членах ЄС наявне скорочення державного
322

Менеджмент ХХІ століття: глобалізаційні виклики

ціноутворення. Це пояснюється тим, що фахівці цих країн
дійшли беззаперечного висновку, що широкомасштабний
контроль за цінами робить ринок менш гнучким, стримує
зростання виробництва, пригнічує конкуренцію й обмежує
міжгалузевий перелив капіталів. Масштабне державне
втручання у ціноутворення вважається припустимим тільки в
умовах гострих криз та інфляційних сплесків. Але обмежене
державне регулювання цін наявне практично в усіх країнахчленах ЄС.
Так, у Швеції та Фінляндії зберігається монополія на виногорілчані вироби, торгівлю ліками. Країни стимулюють імпорт
вітамінізованих продуктів – овочів, фруктів, цитрусових [2, с.
68]. Торговельні підприємства, що організують продаж за
соціально низькими цінами, отримують від держави пільгові
довгострокові кредити.
Не менш значущим напрямом у сфері державного
регулювання ринку споживчих товарів є селективна кредитна
політика. Вона спрямована на пожвавлення і стимулювання
споживчого попиту населення, підтримку торговельних
підприємств, що реалізують товари за соціально низькими
цінами. Таким чином, кредитну підтримку отримують як
споживачі, так і продавці споживчих товарів. Кредитна
підтримка споживачів наявна у випадку придбання дорогих, але
необхідних у побуті товарів тривалого користування.
Комерційні банки в обмеженому обсязі займаються
кредитуванням громадян, які мають низькі доходи. Тому
держава встановлює знижені ставки кредитів населенню для
придбання дорогих споживчих товарів [4, с. 52].
Державне регулювання ринку споживчих товарів у країнахчленах ЄС спрямоване на стимулювання попиту. Коли
кредитних пільг недостатньо, можуть застосовуватися навіть
заходи прямого субсидування споживачів у ланцюгах
збільшення попиту.
У процесі державного регулювання ринку споживчих товарів
у країнах-членах ЄС широко застосовуються податкові методи.
Таким чином регулюються обсяги споживання населенням
різних товарів (за допомогою встановлення диференційованих
ставок податків з продажів, акцизів); обсяги надходження різних
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товарів на споживчий ринок шляхом імпорту (зміна ставок
митних тарифів і мит).
Податкові механізми регулювання відрізняються значною
гнучкістю і різноманітністю. Податки з продажів, акцизи,
імпортні мита постійно коригуються залежно від поточної
кон’юнктури на ринку споживчих товарів. Як правило, у
більшості європейських країн товари першої необхідності
оподатковуються найменше, а предмети розкоші, алкогольні та
тютюнові вироби несуть на собі основне податкове
навантаження. Таким чином, значущість і необхідність
конкретного товару для населення враховується повною
мірою [4].
Поряд з державними органами в країнах-членах ЄС великий
вплив на споживачів ринку мають різні громадські організації.
Причому їх вплив постійно зростає. Зокрема, за останні роки
було створено великі національні організації споживачів,
наприклад, Британська асоціація споживачів, яка об’єднує сотні
тисяч громадян. Громадські організації у сфері захисту прав
споживачів є також в Австрії, Фінляндії, Угорщині.
Для взаємодії з настільки представницькими громадськими
організаціями уряди країн-членів ЄС створили спеціальні
державні структури. Наприклад, у Франції – Національний
інститут споживачів.
Під впливом громадських організацій у ЄС вдосконалюється
законодавство про торгівлю і послуги, права й обов’язки
підприємців, що розробляють жорсткі стандарти безпеки,
екологічності, якості товарів і послуг. Союзи споживачів
проводять незалежну експертизу товарів і послуг, просвітницьку
роботу серед населення, взаємодіють із законодавцями,
фірмами-виробниками, проводять опитування громадської
думки та споживчих переваг, видають довідкову та
спеціалізовану літературу, надають громадянам необхідну
юридичну допомогу.
Базою для такої діяльності слугують експертні та дослідні
інститути, лабораторії, навчальні центри, які створені й
функціонують коштом спілок споживачів.
Важливу роль у регулюванні ринку споживчих товарів
відіграють професійні організації підприємців. У більшості
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країнах-членах ЄС діють різні організації підприємців – союзи
виробників, імпортерів, експортерів, оптових і роздрібних
торговців, ремісників тощо. Вони активно захищають права
підприємців, які до них належать, відстоюють їх корпоративні
інтереси. Єдине, що забороняє їх законодавство корпоративним
об’єднанням підприємців, – це обмежувати конкуренцію,
укладати договори про розділ ринків, узгодження цін і тарифів.
На перший план тут виходить боротьба з неціновою
конкуренцією. Отримавши монопольну владу, продавець може в
певних межах підвищувати ціну продукту без ризику
скорочення його продажу.
З інших питань підприємницькі об’єднання найтісніше
контактують
з
державними
структурами,
а
також
законодавцями. У багатьох країнах підприємницькі об’єднання
взяли на себе функції контролю за якістю товарів і послуг і
дотриманням технічних умов виробництва, професійної етики,
правил добросовісної конкуренції; здійснюють видачу ліцензій
на різні види діяльності.
Під технічним регулюванням мається на увазі система
правового регулювання відносин у сфері встановлення,
застосування та виконання обов’язкових вимог до продукції або
пов’язаних з цим процесів, систем і послуг [5].
Нормативна база кожної з країн-членів ЄС включає всі
європейські стандарти (нині їх близько 18 тис.), ухвалені
європейськими організаціями зі стандартизації CEN і CENELEC. Кожна країна приймає їх як національні. Незначну
кількість становлять суто національні стандарти (від 2% до 30%
від загальної кількості), які відображають специфіку економіки
окремої країни [3]. Стандарти є добровільними для застосування
та розробляються CEN і CENELEC за спеціальним мандатом
Єврокомісії.
В Україні політика технічного регулювання впродовж
2000-2016 рр. також змінювалася. Створилася законодавча база
та інфраструктура на основі децентралізованого підходу. В
Україні на постійній основі забезпечується гармонізація
національних стандартів з європейськими, передусім тих,
добровільне застосування яких є доказом відповідності
продукції вимогам технічних регламентів ЄС [6, с. 53]. Тобто
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сьогодні
фонд
національних
стандартів
становить
15 133 національних стандартів, з яких 11 300 гармонізовано з
європейськими.
У більшості країн-членів ЄС функції стандартизації,
сертифікації, метрології, ринкового нагляду, акредитації,
захисту прав споживачів розмежовано (табл. 1).
Досвід країн-членів ЄС показує, що держава може і має
регулювати пропорції попиту та пропозиції на національному та
регіональних ринках споживчих товарів, контролюючи ціни,
рівень доходів громадян, обсяг надходжень товарів, дотримання
свободи конкуренції, якість і безпеку товарів шляхом
податкових і кредитних важелів, варіюючи при цьому обсяги
державних закупівель товарів і послуг.
Таблиця 1
Інститути стандартизації, сертифікації, метрології,
ринкового нагляду, акредитації, захисту прав споживачів у
деяких країнах-членах ЄС
Країни
Австрія
Німеччина
Франція

Чехія
Латвія
Польща
Угорщина
Україна

Інститути
Міністерство економіки, Інститут стандартів, органи сертифікації
недержавної форми власності, державне бюро з метрології.
Інститут стандартів, Німецький фізико-технологічний інститут,
Німецька акредитаційна рада, Федеральне міністерство продовольства
та сільського господарства.
Міністерство економіки, Асоціація стандартизації, Національна
метрологічна лабораторія, Генеральний директорат боротьби з
контрабандною та контрафактною продукцією, мережа громадських
організацій і третейських судів з захисту прав споживачів.
Міністерство промисловості і торгівлі, економічна палата, Інститут
стандартів, державне управління зі стандартизації і метрології.
Міністерство економіки, Асоціація стандартизації, Центр захисту прав
споживачів.
Міністерство економіки, центр стандартизації, регіональні інспекції при
антимонопольному комітеті.
Міністерство національної економіки, Інститут стандартів, мережа
громадських організацій з захисту прав споживачів.
Міністерство
економічного
розвитку
і
торгівлі,
ДП
«Укрметртестстандарт», Український науково-дослідний і навчальний
центр проблем стандартизації, сертифікації та якості.

Джерело: Складено авторами

Громадські організації споживачів активно впливають на
ринок
споживчих
товарів,
ініціюючи
досконалість
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законодавства, яке регулює його розвиток, контролюючи якість
товарів і послуг, борючись за права споживачів, ведучи
роз’яснювальну та просвітницьку роботу серед населення.
Результати європейської практики державного регулювання
ринку споживчих товарів переконують у практичній
придатності
цього
досвіду
до
вітчизняних
умов.
Найважливішою умовою має бути не сліпе копіювання заходів
країн-членів ЄС щодо державного регулювання ринку
споживчих товарів, а прийняття їх основних принципів:
обов’язку держави дбати про населення, активності та
самоорганізації громадян, гнучкості та деідеологізованості всіх
форм і видів регулювання [2, с. 70].
Першим основним напрямом розвитку ринку споживчих
товарів має бути формування державного регулювання. Адже
саме на державному рівні відбувається проведення гнучкої та
ефективної інвестиційної, кредитної та податкової політик у
галузях, що виробляють споживчі товари. Другим напрямом
розвитку ринку споживчих
товарів
є
застосування
європейського законодавства у сфері технічного регулювання,
що створить вітчизняну систему ринкового нагляду щодо
контролю за якістю та безпечністю продукції поданої на ринок.
Зокрема, варто прийняти закон України «Про внутрішню
торгівлю», який створить основу формування вітчизняного
торговельного права та буде сприяти ефективному регулюванню
ринку споживчих товарів. Не менш значущим третім напрямом
регулювання розвитку ринку споживчих товарів є залучення
різних громадських організацій і професійних підприємств, які є
незалежними контролюючими органами за якістю товарів і
послуг на ринку та які мають боротися за права споживачів.
Отже, держава має стимулювати ділову активність у цій
сфері та сприяти насиченню внутрішнього споживчого ринку
вітчизняними конкурентоспроможними товарами. Це необхідно
для того, щоб не тільки забезпечити економічну безпеку країни,
а й зменшити безробіття, сприяти зростанню доходів як
споживачів, так і виробників, розвитку інвестицій в економіку
України.
Список використаних джерел:
1. Державна служба статистики України [Електронний
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Пріхно І. М., к.е.н., доцент,
Черкаський державний технологічний університет
СУЧАСНІ ПІДХОДИ ДО РЕФОРМУВАННЯ ФОНДІВ
СОЦІАЛЬНОЇ СФЕРИ В УКРАЇНІ
Необхідність реформування соціальної сфери в Україні
зумовлена потребою створення сприятливих умов для нормальної
життєдіяльності тих громадян, які потребують соціального
захисту, та тих громадян, які прагнуть реалізовувати свої
соціальні потреби в освітній, духовній, культурній сферах тощо.
Зауважимо, що значну роль у функціонуванні соціальної
сфери нині відіграють соціальні фонди, зокрема, Пенсійний фонд
України, Фонд соціального страхування України (об’єднав Фонд
соціального страхування від нещасних випадків на виробництві
та професійних захворювань України і Фонд соціального
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страхування з тимчасової втрати працездатності) [1], Фонд
загальнообов’язкового державного соціального страхування
України на випадок безробіття.
Проблеми фондів соціальної сфери досліджували такі вченіекономісти: П. Боровик, Т. Мокієнко, О. Сосновська, О. Рожко,
М. Шаварина, А. Якимова та інші.
Але, незважаючи на значні напрацювання вітчизняних і
зарубіжних вчених, рівень соціального захисту і соціального
забезпечення залишається вкрай низьким. Таким чином,
враховуючи неефективність функціонування соціальної сфери в
Україні, доцільним є реформування в т.ч. і фондів, які
забезпечують соціальну сферу відповідними ресурсами.
Проаналізуємо рівень фінансового забезпечення соціального
захисту населення, який дозволить виявити загальний обсяг
фінансування та оцінити роль кожного інституту фінансування
соціального захисту (табл. 1).
Таблиця 1
Загальний обсяг видатків на соціальну сферу України у
2013-2015 рр.
Державний бюджет України
Місцеві бюджети України
Пенсійний фонд України
Фонд загальнообов’язкового
державного соціального страхування
України на випадок безробіття
Фонд соціального страхування з
тимчасової втрати працездатності
Фонд соціального страхування від
нещасних випадків на виробництві
та професійних захворювань
України
Всього видатків на соціальну сферу

млн. грн.
%
млн. грн.
%
млн. грн.
%
млн. грн.

2013
137578,5
22,8
195826,3
32,5
250350,0
41,6
7948,1

2014
124682,8
21,1
202011,5
34,1
243477,9
41,1
6883,7

2015
151976,7
22,3
241225,3
35,4
265667,8
39,0
7840,5

%

1,3

1,2

1,2

млн. грн.
%

10625,7
1,8

9180,9
1,6

6930,4
1,0

млн. грн.

7266,9

5921,9

7092,0

%
млн. грн.
%

1,2
602328,6
100,0

1,0
592158,7
100,0

1,0
680732,7
100,0

Джерело: розраховано автором на основі офіційних сайтів фондів.
Примітка: Фонд соціального страхування від нещасних випадків на
виробництві та професійних захворювань України і Фонд соціального
страхування з тимчасової втрати працездатності згідно законодавства з
2015 року об’єднані у Фонд соціального страхування України, але нині
продовжується процедура злиття цих фондів [1]
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Таким чином, узагальнивши обсяги видатків на фінансування
соціальної сфери в Україні за рахунок бюджетних і
позабюджетних установ, можна констатувати, що бюджетне
фінансування соціальної сфери є основним джерелом
фінансування – близько 55%. Так, видатки Державного бюджету
України на соціальну сферу становили близько 22-23%
загального обсягу фінансування соціальної сфери у 20132015 рр. відповідно. Видатки місцевих бюджетів є дещо
більшими і становили 32,5% у 2013 р. і 35,4% у 2015 р., тобто
зросли на 2,9 відсоткових пункти.
Кошти Пенсійного фонду України, які витрачаються на
фінансування соціальної сфери, є також вагомим джерелом
фінансових ресурсів. Їх частка у загальному обсязі фінансування
становила 41,6% у 2013 р. і 39,0% у 2015 р.
Зауважимо, що фонди соціального страхування займають
незначні позиції щодо фінансування соціальної сфери. Так,
видатки Фонду загальнообов’язкового державного соціального
страхування України на випадок безробіття становили 1,3%
загального обсягу фінансування у 2013 р. (7948,1 млн. грн.), а у
2015 р. питома вага зазначеного показника зменшилася на
0,1 відсотковий пункт і становила 1,2% (7840,5 млн. грн.).
Питома вага витрат на соціальну сферу Фонду соціального
страхування з тимчасової втрати працездатності зменшилася з
1,8% у 2013 р. (10625,7 млн. грн.) до 1,0% (6930,4 млн. грн.).
Щодо Фонду соціального страхування від нещасних випадків
на виробництві та професійних захворювань України, то частка
витрат цього Фонду зменшилася з 1,2% у 2013 р. до 1,0% у
2015 р., тобто на 0,2 відсоткових пункти.
Отже, можна констатувати, що кошти Державного та
місцевих бюджетів і кошти Пенсійного фонду України
відіграють вагому роль у забезпеченні соціального захисту
населення України. У той же час видатки фондів соціального
страхування є мізерними, що дає підстави говорити про
недоцільність існування позабюджетних фондів як окремих
структур.
Виконавши власне дослідження діяльності державних
соціальних фондів України та опрацювавши наукові праці
вітчизняних вчених з проблематики функціонування соціальних
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фондів [2; 3, с. 43; 4], виявлено низку проблем, які потребують
негайного вирішення, зокрема:
 соціальні стандарти і гарантії є занадто заниженими і не
відповідають рівню цінової політики держави;
 практично всі соціальні виплати є мізерними і не можуть
забезпечити мінімальні потреби громадянина;
 у законодавстві Україні відсутні єдині принципи та
критерії, які б визначали необхідність надання певної соціальної
пільги;
 соціальні фонди користуються бюджетними дотаціями,
тобто є фінансово залежними від державного бюджету і не в
змозі самостійно функціонувати;
 збільшення розмірів внесків до державних соціальних
фондів не збільшує надходження фондів;
 механізм отримання соціальних допомог є ускладненим.
Наведені висновки переконливо доводять недоцільність
існування чотирьох фондів соціального страхування. Отже,
пропонуємо здійснити реформування фондової системи
соціального забезпечення в Україні шляхом приєднання трьох
фондів
соціального
страхування
(Фонду
соціального
страхування з тимчасової втрати працездатності, Фонду
соціального страхування від нещасних випадків на виробництві
та
професійних
захворювань
України,
Фонду
загальнообов’язкового державного соціального страхування
України на випадок безробіття) до Пенсійного фонду України з
подальшим його перейменуванням у Соціальний фонд
України (рис. 1).
Зауважимо, що при Соціальному фонду України доцільно
створити два департаменти – Департамент пенсійного
забезпечення і Департамент надання соціальних послуг.
Доцільність створення єдиної соціальної установи, яка буде
надавати всі види соціальних послуг, можна обґрунтувати таким
чином:
 зменшаться адміністративні витрати за рахунок ліквідації
керівних посад трьох фондів, а також зменшення витрат на
утримання будівель і споруд;
 зменшиться кількість працівників у соціальній сфері, що
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дасть змогу зекономити кошти та використати їх на соціальні
виплати або покращення якості соціальних послуг;
Департамент
пенсійного
забезпечення

Пенсійний фонд України

Фонд загальнообов’язкового
державного соціального
страхування України на випадок
безробіття

Соціальний фонд
України

Фонд соціального страхування з
тимчасової втрати працездатності
Фонд соціального страхування
від нещасних випадків на
виробництві та професійних
захворювань України

Департамент
надання соціальних
послуг

Рис. 1. Напрями реорганізації фондів соціальної сфери в
Україні
Джерело: власна розробка автора

 підвищиться ефективність управління фінансовими
ресурсами, так як не буде мати місце розпорошення грошових
коштів соціального спрямування.
Вважаємо, що таке об’єднання сприятиме упорядкуванню
соціальних послуг населення за такими категоріями:
1) непрацездатне населення (Пенсійний фонд України);
2) зайняте населення (Фонд соціального страхування з
тимчасової
втрати
працездатності,
Фонд
соціального
страхування від нещасних випадків на виробництві та
професійних захворювань України);
3) безробітне (Фонд загальнообов’язкового державного
соціального
страхування
України
на
випадок
безробіття) [5, с. 256].
Зауважимо, що певні кроки до реформування соціальної
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сфери у напрямку об’єднання вже зроблено.
По-перше
введено
в
дію
єдиний
внесок
на
загальнообов’язкове державне соціальне страхування (Закон
України «Про збір та облік єдиного внеску на
загальнообов’язкове державне соціальне страхування України»
від 08.08.2010 р. № 2464-VI) [6].
Ефективність введення в дію єдиного соціального внеску
можна охарактеризувати такими критеріями:
 зменшення навантаження на роботодавця, оскільки не
потрібно сплачувати внески в чотири соціальні фонди
(оформляти платіжні доручення, готувати звіти, здавати їх
тощо), а лише в один – Пенсійний фонд України;
 зниження рівня тіньової економіки у зв’язку зі зниженням
навантаження на роботодавця;
 створення єдиної бази платників соціального внеску;
 зменшення адміністративних витрат [7, с. 41; 8, с. 205].
По-друге, прийнято рішення про створення Фонду
соціального страхування України [9], який має об’єднати два
соціальні фонди – Фонд соціального страхування з тимчасової
втрати працездатності та Фонд соціального страхування від
нещасних випадків на виробництві та професійних захворювань
в один.
Обґрунтуємо основи функціонування Соціального фонду
України.
Соціальний фонд України повинен виконувати такі функції:
1) збір страхових внесків;
2) взяття на облік страхувальників;
3) облік надходжень страхових внесків;
4) контроль за повнотою та своєчасністю сплати внесків.
Суб’єктами Соціального фонду України будуть роботодавці
й застраховані особи. Об’єктами управління – фінансові
ресурси, соціально-економічні відносини та соціальні служби.
Окремої уваги заслуговує забезпечення діяльності
Соціального фонду України: організаційне, інформаційне,
фінансове, кадрове й нормативно-правове.
Зупинимося детальніше на кожному із видів забезпечення.
Організаційне
забезпечення
передбачає
наявність
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структурних підрозділів, які забезпечуватимуть виконання
завдань і функцій Соціального фонду України. Горизонтальна
структура представлена наявністю Департаменту пенсійного
забезпечення та Департаменту надання соціальних послуг.
Вертикальна
структура
представлена
структурними
підрозділами згідно територіального розподілу України
(обласні, районні, міські й сільські об’єднані).
Інформаційне забезпечення передбачає, що діяльність Фонду
повинна бути висвітлена у засобах масової інформації
(публікацій в офіційних газетах і журналах в друкованому й
електронному вигляді, електронна сторінка в мережі Internet,
телебачення). Таким чином, будь-який громадянин матиме
змогу при бажанні ознайомитися з нормативно-правовою базою
і правилами роботи Фонду, з його структурою, основними
напрямами роботи, проаналізувати звітність (щомісячну і
річну).
Фінансове забезпечення передбачає джерела фінансування
Фонду. Ними мають бути:
 власні кошти (отримані за рахунок внесків громадян, а
також від вкладення тимчасово вільних коштів у фінансові
активи);
 кошти державного та місцевих бюджетів (у мінімальній
кількості і лише для реалізації спільних завдань);
 кошти
підприємств,
установ,
організацій,
які
працюватимуть з Фондом на засадах державно-приватного
партнерства;
 спонсорські кошти.
Кадрове забезпечення передбачає формування керівництва
Фондом, наявність кваліфікованих фахівців і виконавців, а
також наявність обслуговуючого персоналу.
Нормативно-правове забезпечення передбачає розробку і
прийняття Соціального кодексу України, який буде базовим
нормативно-правовим актом, на основі якого будуть
врегульовуватися соціальні відносини в державі. Така
необхідність викликана наявністю значної нормативно-правової
бази з питань функціонування соціальної сфери, яка потребує
систематизації й впорядкування. Зауважимо, що ідея прийняття
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Соціального кодексу України вже раніше обговорювалася
народними депутатами, навіть був розроблений проект
Соціального кодексу України [10], проте Кодекс так і не був
прийнятий.
Отже, вважаємо, що запропоновані напрями реформування
фондів соціальної сфери забезпечать ефективне наповнення
соціальної сфери фінансовими ресурсами та сприятимуть
оптимізації їх розподілу й використання з метою покращення
добробуту тих верст населення й тих сфер життя, які
потребують соціальної підтримки.
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Львівський національний університет імені Івана Франка
ДЕРЖАВНІ ЦІЛЬОВІ ПРОГРАМИ ОХОРОНИ
ПРИРОДНОГО ДОВКІЛЛЯ ЯК ІНСТРУМЕНТ
РЕАЛІЗАЦІЇ НАЦІОНАЛЬНОЇ ЕКОЛОГІЧНОЇ
ПОЛІТИКИ В УКРАЇНІ
Державні цільові програми охорони природного довкілля є
інструментом реалізації національної екологічної політики за
допомогою здійснення конкретних програмних напрямів,
заходів, завдань, цільових проектів з різними механізмами
реалізації.
Потенціал міжнародних, національних і загальнодержавних
екологічних програм тим більший, чим досконаліше в них
визначено механізм управління на результат.
З метою проведення ефективної державної політики щодо
охорони навколишнього природного середовища, раціонального
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використання і відтворення природних ресурсів в Україні в
період 2010-2016 рр. діяли (діють) наступні державні цільові
програми охорони природного довкілля:
1. Загальнодержавна цільова програма «Питна вода
України» на 2011-2020 рр., затверджена законом України від
20.10.2011 р. №3933-VI [1].
2. Державна цільова екологічна програма проведення
моніторингу
навколишнього
природного
середовища,
затверджена постановою Кабінету Міністрів України від
05.12.2007 р. №1376 [2].
3. Загальнодержавна програма розвитку мінеральносировинної бази України на період до 2030 року, затверджена
Законом України від 21.04.2011 р. № 268-VI [3].
4. Державна цільова програма «Ліси України» на 2010-2015
роки, затверджена постановою Кабінету Міністрів України від
16.09.2009р. № 977 [4].
5. Загальнодержавна
цільова
екологічна
програма
поводження з радіоактивними відходами, затверджена Законом
України від 17.09.2008 р. №516-VI [5].
6. Державна цільова екологічна програма розвитку Криму
(«Екологічно безпечний Крим») на 2011-2015 рр., затверджена
постановою Кабінету Міністрів України від 25.05.2011 р.
№ 539 [6].
7. Загальнодержавна цільова програма розвитку водного
господарства та екологічного оздоровлення басейну р. Дніпра на
період до 2021 р., затверджена Законом України від
24.05.2012 р. №4836-VI [7].
8. Загальнодержавна програма формування національної
екологічної мережі України на 2000-2015 рр., затверджена
Законом України від 21.09.2000 р. № 1989-III [8].
Розподіл кількості державних цільових програм охорони
природного довкілля по роках наведений в табл. 1. В період
2010-2016 рр. найбільша кількість діючих програм охорони
природного довкілля становила у 2010 р. (18 програм),
найменша – у 2015 та 2016 рр. (6 програм). У зв’язку із
настанням політичної та економічної кризи в Україні, протягом
2013-2016 рр. кількість програм охорони природного довкілля
зменшується, оскільки в даний період для подолання
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економічної кризи пріоритетніші стають програми соціального,
економічного, оборонного спрямування.
Таблиця 1
Кількість державних цільових програм охорони природного
довкілля за 2010-2016 рр.
Роки
Кількість програм

2010
18

2011
15

2012
11

2013
9

2014
7

2015
6

2016
6

На тлі економічної кризи в Україні фінансування державних
цільових програм стримується значним обмеженням розміру
видатків країни та зміною пріоритетів економічного розвитку.
Унаслідок цього на реалізацію державних цільових екологічних
програм, в тому числі державних цільових програм охорони
природного довкілля, у кращому випадку із бюджету виділяють
лише половину запланованих коштів (рис. 1).

Рис. 1. Планові та фактичні показники (із усіх джерел
фінансування) державних цільових програм за 2016 р. [9]
До того ж ситуація ускладнюється, коли фінансові ресурси
виділяються в кінці бюджетного року. Це призводить до
неможливості ефективного виконання завдань та заходів
програм, та перенесення строків їх реалізації. Виконання
планових обсягів фінансування у 2016 р. для державних
цільових екологічних програм складає 36,4%. З 6-ти екологічних
програм у 2016 р. профінансовано 5. Частка фактичного
фінансування у 2016 р. державних цільових екологічних
програм від загального фінансування складає 12,9%.
Використання коштів державного бюджету у 2016 р. для
виконання програмних завдань та заходів за спрямованістю
виглядає наступним чином (рис. 2).
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Рис. 2. Розподіл фактичного фінансування програмних
завдань та заходів за спрямованістю у 2016 р. за рахунок коштів
державного бюджету [9]
Фактичне фінансування завдань та заходів державних
цільових екологічних програм у 2016 р. становить
2,5 млрд. грн., що становить 13,5% від загального фінансування
усіх державних цільових програм, які виконувались у 2016 р.
Даний показник фінансування державних цільових екологічних
програм не достатній для забезпечення невід’ємних умов
сталого економічного та соціального розвитку України: охорони
навколишнього
природного
середовища,
раціонального
використання природних ресурсів, екологічної безпеки
життєдіяльності людини [10].
Допомогти частково вирішити проблему ефективного
виконання завдань та заходів державних цільових програм
охорони природного довкілля міг би програмно-цільовий метод
управління видатковою частиною державного бюджету, яким
передбачена можливість залучення альтернативних джерел
фінансування. Проте на сьогоднішній день чіткого механізму
активізації інвесторів поки що немає.
Механізм фінансування державних цільових програм являє
собою сукупність форм і методів використання фінансових
ресурсів для досягнення поставлених цілей держави за рахунок
бюджетних та позабюджетних коштів. До того ж механізм
фінансування держаних цільових програм має забезпечувати
ефективність розподілу та використання обмежених ресурсів,
посилювати відповідальність виконавців і гарантувати
прозорість процедури виділення й спрямування бюджетних та
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позабюджетних коштів на їх реалізацію.
В реальному житті можуть мати місце різні сценарії
фінансування державних цільових екологічних програм, які
призводять до протилежних результатів. Так, за песимістичного
сценарію, коли в державі спостерігається дефіцит бюджету та
високий рівень інфляції, на впровадження програм, як правило,
виділяється не більше третини потрібної суми фінансових
ресурсів. Це призводить до перенесення термінів її реалізації,
відсутності чіткого механізму контролю і зрештою до
закономірного невиконання програми [11].
Хоча при фінансуванні на рівні 35-80% від потреби
(реалістичний сценарій) можна виконати основні поставлені в
програмі завдання та покращити стан довкілля, однак швидше
за все економічний та соціальний ефект буде досягатись лише у
випадку наявності у виконавців не менше 80% запланованих
фінансових ресурсів (оптимістичний сценарій).
Частковим доведенням такого судження є результати аналізу
даних щодо здійснюваних та діючих державних цільових
екологічних програмах в Україні в період з 2008 р. станом на
01.01.2016 р. (табл. 2).
Таблиця 2
Рівень фактичного фінансування та ступінь виконання
програмних завдань та заходів Державних екологічних
цільових програм в Україні станом на 01.01.2016 р.
№
з/п

Назва державної цільової
екологічної програми

1
1

2
Загальнодержавна цільова
програма «Питна вода
України» на 2011-2020 рр.
Загальнодержавна
програма розвитку
мінерально-сировинної
бази України на період до
2030 року (2011-2030 рр.)
Державна цільова
екологічна програма
проведення моніторингу
навколишнього
природного середовища
(2008-2012 рр.)

2

3

Обсяги
планового
фінансування,
млн. грн.
3

4

% виконання
програмних
заходів та
завдань
5

3683,5

48,3

72,7

35254,78

40,9

67,1

15,8

24,6

152,3

340

% фактичного
фінансування

Менеджмент ХХІ століття: глобалізаційні виклики

Продовж. табл. 2
1
4

5

6

7

8

2
Загальнодержавна цільова
екологічна програма
поводження з
радіоактивними відходами
(2008-2017 рр.)
Державна
цільова
програма «Ліси України»
на 2010-2015 рр.
Державна цільова
екологічна програма
розвитку Криму
(«Екологічно безпечний
Крим») на 2011-2015 рр.
Державна цільова
програма утилізації
компонентів рідкого
ракетного палива на 20102014 рр.
Загальнодержавна цільова
програма розвитку
водного господарства та
екологічного
оздоровлення басейну р.
Дніпра на період до 2021
року (2013-2021 рр.)

3

4

5

4007,5

28,1

33,9

21959,9

149

82

677,531

104

73,3

115,9

71,3

65,7

11509,42

61,4

58,5

Джерело: складено автором за даними виконання ДЕЦП

При незначному рівні фінансування (до 35% – 2 програми)
здійснення
державної
цільової
програми
взагалі
є
невиправданим.
Так, при 15,8% фінансування Державної цільової екологічної
програми проведення моніторингу навколишнього природного
середовища ступінь виконання запланованих заходів та завдань
становив менше 25%.
Гіпотетично впровадження такого роду програм може
спричинити бажання у виконавців до нецільового використання
отриманих з бюджету коштів, тобто сприяти формуванню
корупційної складової. При даному песимістичному сценарію
реалізації програм спостерігається відсутність єдиної системи
нормативно-правових актів та контролю, які регулюють всі
етапи реалізації програми.
Переважну частину державних цільових екологічних програм
в Україні за згаданий період (4 програми) було профінансовано
341

Маркіна І. А., Аранчій В. І., Сафонов Ю. М., Лепейко Т. І. та ін.

на понад 35%, що гарантувало виконання більше половини
програмних заходів та завдань (58,5% і вище). Однак, тут
виконуються тільки чітко окреслені завдання та заходи, які
носять системний характер. До того ж управління видатками
бюджету при таких частках фінансування цільових програм
можна здійснювати лише за допомогою нормативного методу.
При даному реалістичному сценарію реалізації програм
спостерігається обмежене державне фінансування, відсутність
деяких правових норм з проблемних питань, які стосуються
реалізації програм. Контроль присутній при фінансуванні та
затвердженні програми, відсутній на заключному етапі та
визначенні ефективності реалізації програм.
Запровадження програмно-цільового методу планування
швидше за все буде доцільним при реалізації програм, які
фінансуються практично повністю або перефінансовуються (не
менше 80% – 2 програми), де є можливості шляхом оптимізації
фінансових потоків досягти повного їх виконання. На жаль, у
вітчизняній практиці на жодну із 8-ми представлених вище
державних цільових екологічних програм не було виділено із
бюджету більше 75% коштів від потреби [12].
Таким чином при частці фінансування державних цільових
екологічних програм, яка перевищує 80%, при застосуванні
програмно-цільового методу фінансового менеджменту можна
завершити виконання поставлених завдань.
При цьому на відміну від інших видів державних цільових
програм якісне виконання заходів та завдань екологічних
призведе як до одержання економічного ефекту, так і до
відновлення природного навколишнього середовища та
покращення стану здоров’я громадян. Тому фінансування
державних екологічних цільових програм буде ефективним тоді,
коли при затвердженні програми визначатимуться не тільки
кількісні показники виконання програми, а й якісний ефект для
держави, інвесторів, населення та в цілому країни.
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Полтавська державна аграрна академія
УПРАВЛІННЯ МАРКЕТИНГОМ В УМОВАХ
ГЛОБАЛІЗАЦІЇ
Освіта і розвиток Європейського Союзу відображає всі
основні історичні етапи у становленні процесу глобалізації.
Добровільне об’єднання і усвідомлена відмова від частини
національних суверенітетів країн-членів Європейського Союзу
дають підставу зробити твердження про об’єктивний розвиток
глобалізації. Це також доказово свідчить про більшу
ефективність глобальних категорій і утворень, ніж локальних і
національних.
Цей історичний факт спростовує поглиблення міжнародної
інтеграції, адже поява категорій і інститутів нового характеру
супроводжується
зникненням
аналогічних
категорій
національного рівня. У зв’язку з цим зрозуміло: існування і
розвиток принципово нового процесу – це процес глобалізації.
Глобалізація підприємництва – це формування нових умов
підприємницької діяльності в зв’язку зі зміною просторових
меж ринків, тимчасових обмежень комерційної діяльності,
гомогенізацією споживчого попиту і стандартизацією
пропозиції товарів і послуг.
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Нині ринок глобальний, лише окремі підприємства працюють
самостійно. Досягнення засобів комунікацій дозволяють
миттєво зв’язуватися практично з будь-якою точкою світу.
Товари та послуги виробляються і виводяться на ринки по
всьому світу. Більшість підприємств просувають свою
продукцію на світовому ринку, стикаються з міжнародною
конкуренцією, укладають договори з іноземними партнерами і
постачальниками, мають інтернаціональний штат працівників.
Успішне функціонування будь-якого підприємства в умовах
глобалізації бізнес-підприємництва багато в чому зумовлюється
його здатністю розуміти і оперативно реагувати на зміни
зовнішнього середовища. Ігнорування нових обставин, що
виникають внаслідок розвитку процесу глобалізації, може
призвести до значних негативних наслідків.
Для запобігання подібних наслідків в умовах глобалізації
виникає гостра необхідність в маркетингових дослідженнях
даного процесу, аналізі впливу факторів його розвитку на зміну
як макро-, так і мікроекономічних процесів, конкурентного
середовища; розробці методів оцінки диференційованої
інтеграції підприємства в процес глобалізації та маркетингових
заходів підприємства в умовах розвитку цього процесу. Це, в
кінцевому підсумку, дозволить розробити концепцію
формування стратегії маркетингу підприємства в умовах
глобалізації підприємництва і, як результат, дасть можливість
отримати значущі конкурентні переваги для підприємства.
В сучасних умовах інтеграції та глобалізації зростає значення
міжнародного маркетингу. Дані проблеми є актуальними і
практично значущими в даний час, як у всьому світі, так і в
Україні зокрема. Будь-яке підприємство повинне розглядати світ
як потенційний ринок збуту, щоб успішно конкурувати з
ринками інших країн.
Міжнародний маркетинг – це система планування, реалізації,
контролю та аналізу заходів із впливу на багатонаціональне
ринкове середовище і пристосування до її умов підприємства,
яке здійснює свою діяльність більш ніж в одній країні. Іншими
словами, це маркетинг товарів і послуг за межами країни, в якій
розташоване підприємство. Саме поняття «маркетинг» являє
собою діяльність, що спрямована на створення попиту та
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досягнення цілей підприємств через максимальне задоволення
потреб споживачів.
Крім того, для підприємців актуальним і важливим є
розробка методик і практичних рекомендацій щодо реорганізації
існуючих форм і методів міжнародного співробітництва,
адаптації структури, системи управління, культури та інших
атрибутів сучасного підприємства до процесу глобалізації. При
цьому підприємцям також необхідно уважно відстежувати всі
зміни, що відбуваються на макро- і мікроекономічному рівнях
внаслідок глобалізації, базуючись на знанні історії розвитку
цього процесу і розумінні його тенденцій. Все це дозволить
підприємству успішно функціонувати і розвиватися, мати
конкурентні переваги в умовах надзвичайно жорсткого
конкурентного середовища.
Процес
глобалізації
бізнес-підприємництва
можна
розглядати як сукупність послідовних дій, спрямованих на
здійснення глобалізації маркетингової діяльності.
Для того, щоб опинитися втягнутим в глобальний ринок,
підприємство повинне:
1. оцінити можливості зростання;
2. розробити маркетингову стратегію;
3. відстежувати і оцінювати події світового життя.
Тобто, підприємства вже не можуть дозволити собі приділяти
увагу тільки своєму «домашньому» (національному чи
локальному) ринку, наскільки б ємним він не був. Багато
галузей промисловості є глобальними галузями, і підприємства,
що працюють на міжнародному ринку (в глобальному масштабі)
домагаються зниження витрат і підвищення популярності. У той
же час глобальний маркетинг пов’язаний з великими ризиками
через нестійкість курсів валют, нестабільності урядів,
торговельних бар’єрів, протекціоністських заходів і інших
чинників. З урахуванням потенційних вигод і ризиків, багато
підприємств мають потребу в систематичному підході до
прийняття рішень з міжнародного маркетингу.
На сучасному етапі в глобальному масштабі існують різні
протилежні думки щодо сучасного значення і перспектив
міжнародного маркетингу. Деякі вчені вважають, що маркетинг
вичерпав свої можливості і для нього немає місця в бізнесі, інші
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наголошують на тому, що маркетинг навпаки набирає сили як в
плані свого статусу, так і впливу на процес прийняття
стратегічних рішень, тому можна сказати, що його значення на
сучасному етапі є вагомим.
Аналізуючи активні сучасні процеси, що відбуваються на
світовому ринку можна визначити перспективи розвитку
міжнародного маркетингу, до яких можна віднести наступні:
1. Спостерігається координація та інтеграція різних видів
діяльності в масштабі всього світового господарства.
2. Все більшого значення набуває сфера послуг, яка швидко
зростає і пронизує практично всі етапи зовнішньоекономічних
угод.
3. Множинність товарних форм призводить і до множинності
цін.
4. Відбувається посилення захисної функції міжнародного
маркетингу, яка полягає не у виступає не максимізації і
розширеннї продажів наукомісткої продукції, а, навпаки, у
стримуваннї її передачі конкурентам.
5. Стратегічні рішення по каналах збуту набувають певної
нову специфіку. Мова йде не тільки про поширену стратегії
«втягування ринком», а й про такі стратегії, як «система
створення цінності», «клієнти своїх клієнтів».
Фахівці виділяють вісім елементів планування в
міжнародному маркетингу.
1. Підприємство повинне проаналізувати наявні можливості
міжнародного ринку. Для цього менеджерам необхідно
зрозуміти середовище глобального ринку, особливо міжнародну
торговельну систему. Треба зуміти оцінити економічні,
політико-правові та культурні характеристики кожного
закордонного ринку. Підприємство повинне вирішити, чи буде
воно виходити на міжнародний ринок і розглянути потенційні
ризики і переваги цього кроку. Також, підприємство повинне
прийняти рішення, на які ринки виходити. Таке рішення
передбачає визначення обсягу міжнародних продажів,
допускаючи наявність високого виробничого потенціалу,
визначення кількості країн, в яких буде здійснюватися цей
продаж,
при
ймовірному
коефіцієнті
окупності
капіталовкладень і рівні ризику. Детальніше зупинимося на
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рішенні про те, на які ринки вийти.
2. Перш ніж вийти на зарубіжний ринок, підприємство
повинне спробувати визначити цілі і стратегії свого
міжнародного маркетингу. Воно повинне вирішити, який обсяг
зарубіжних продажів йому необхідний. Більшість підприємств,
виходячи на інші ринки, починають з малого. Деякі планують
малі обсяги і на майбутнє, розглядаючи міжнародні продажі як
незначну частину свого бізнесу; у інших підприємств більш
великі плани. Вони розглядають міжнародний бізнес як рівний
своєму «домашньому» бізнесу або навіть більш важливий.
3. Підприємство повинне прийняти рішення, в скількох
країнах воно збирається діяти. Взагалі, більше сенсу працювати
в меншій кількості країн, глибоко проникаючи в кожну з них.
Підприємство повинне прийняти рішення, на які саме типи
країн виходити. Привабливість тієї чи іншої країни залежить від
конкретного продукту, географічних чинників, середньорічного
доходу і чисельності населення, політичного клімату та інших
факторів. Продавець може віддавати перевагу певним групам
країн чи регіонів світу.
4. Склавши для себе перелік можливих міжнародних ринків,
підприємство повинне проаналізувати і оцінити кожен з них за
кількома критеріями, включаючи розмір ринку, зростання
ринку, вартість ведення бізнесу, конкурентні переваги і рівень
ризику. Метою є визначення потенціалу кожного ринку за
допомогою індикаторів:
1. Демографічні характеристики (чисельність населення,
темп приросту населення, ступінь урбанізації, щільність
населення, вікова структура і склад населення);
2. Географічні характеристики (фізичний розмір країни,
топографічні характеристики, кліматичні умови);
3. Економічні чинники (ВНП на душу населення, розподіл
доходу, темп зростання ВНП, співвідношення інвестицій і
ВНП).
4. Всі рішення при розробці товару слід розглядати у
взаємозв’язку з цими показниками. Вирішальним фактором є
прийняття чи неприйняття товару на ринках намічених країн, а
також прибутковість інвестицій. Потім фахівець з маркетингу
повинен вирішити, які ринки забезпечують найбільшу
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довгострокову віддачу з інвестицій.
5. Підприємство повинне прийняти рішення, як виходити на
ринок (за допомогою експорту, спільно підприємницької
діяльності або прямого інвестування). Багато підприємств
починають свою діяльність як прості експортери, поступово
переходячи до спільної підприємницької діяльності та, нарешті,
приступаючи до прямих інвестицій на зарубіжних ринках.
Однак все більше підприємств використовують спільні
підприємства для першого виходу на ринок нової країни.
6. Підприємство повинна розподілити необхідні ресурси для
початкового закріплення і подальшого заняття стабільної
позиції на ринку.
7. Підприємство повинне розробити свій стратегічний
маркетинговий план, обдумавши рівень адаптації та стандартів
всіх елементів маркетингової структури: товару, просування,
ціни і каналів поширення.
8. Підприємство повинне організувати свою функціональну
команду для успішного втілення стратеги в життя. Для
проведення міжнародних операцій підприємство може створити
різні організаційні структури. Більшість підприємств починають
з експортного відділу і поступово переходять до міжнародного
відділу. Деякі підприємства з часом стають глобальними
організаціями, світовий маркетинг яких планується і
управляється вищими посадовими особами підприємства.
Глобальні організації розглядають весь світ як єдиний
безмежний ринок.
Підприємство, яке прагне оптимізувати свої маркетингові
стратегії і форми міжнародного співробітництва, а також
розробити реальні маркетингові заходи з метою отримання
конкурентних переваг в умовах глобалізації, повинне уважно
поставитися до цього факту. Ігнорування впливу і проявів
процесу глобалізації на мікрорівні при виборі та здійсненні
маркетингових стратегій може мати надзвичайно негативні
наслідки для будь-якого підприємства, незалежно від ступеня
його інтеграції в процес глобалізації. Однак, ступінь інтеграції,
його диференціювання необхідно ретельно враховувати при
виробленні конкретних маркетингових заходів для реалізації
маркетингової стратегії підприємства в умовах глобалізації.
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Це зумовлює виділення контрактних та інвестиційних форм
стратегій виходу на зовнішній ринок:
1. Експорт – вивіз за кордон товарів, які продані іноземним
покупцям з метою їх безпосереднього споживання, продажу або
для перероблення.
2. Непрямий експорт – продаж товарів на зовнішньому
ринку за допомогою незалежних маркетингових посередників.
3. Прямий експорт – продаж товарів на зовнішньому ринку
самостійно.
4. Спільне підприємництво – об’єднання зусиль партнерів
щонайменше з двох країн з метою організації спільної
комерційної справи.
5. Ліцензування – форма спільного підприємництва, яка
базується на тому, що ліцензіар (продавець) передає ліцензіату
(покупцеві) право на використання виробничого процесу,
патенту, товарного знака в обмін на гонорар або ліцензійний
платіж.
6. Підрядне
виробництво
–
форма
спільного
підприємництва, за якої національний виробник (продавець)
укладає угоду із закордонними виробниками на виготовлення
своєї продукції.
7. Управління за контрактом – форма спільного
підприємництва, за якої національний експортер передає
зарубіжному партнеру «ноу-хау» в галузі управління, а той
забезпечує необхідний капітал.
8. Спільне володіння – форма спільного підприємництва, за
якої об’єднуються зусилля зарубіжних та місцевих інвесторів з
метою створення місцевого комерційного підприємства, котрим
вони володіють та керують спільно.
9. Пряме інвестування – розміщення капіталу у власні
закордонні складальні або виробничі підприємства, збутові
філії.
Кожна із розглянутих вище стратегій виходу підприємства на
зовнішній ринок має свої недоліки та безумовні переваги, які
треба розглядати в контексті, насамперед, особливостей товару.
Водночас доцільно зіставити стратегії за такими критеріями:
 контроль ринку (близькість до споживача, можливість
швидко реагувати на зміни потреб, контролювати тенденції
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попиту та пропонування);
 гнучкість (можливість швидко та адекватно адаптувати
діяльність до елементів бізнес-середовища, що змінюються);
 ресурсні вимоги (необхідність мати певну кількість
фінансових, матеріальних та трудових ресурсів для організації
та розвитку діяльності);
 ризик (загроза виникнення непередбачених втрат
очікуваного прибутку, доходу або майна, коштів у зв’язку з
випадковими змінами умов економічної діяльності або інших
обставин);
 причетність до міжнародного маркетингу (необхідність та
ступінь використання концепції міжнародного маркетингу в
організації діяльності підприємства).
Застосування
підприємством
стандартизованого
або
індивідуального комплексу маркетингу, а в деяких випадках їх
комбінації, залежить від положення підприємства щодо його
диференційованої інтеграції в розвиток процесу глобалізації.
Причому, з посиленням подібної інтеграції збільшується ступінь
використання стандартизованого комплексу. Це справедливо
для кожного елемента комплексу маркетингу: «глобальний
продукт»,
«глобальна
торгова
марка»,
«глобальне
ціноутворення» тощо.
Отже, глобальна маркетингова стратегія – це єдина стратегія,
яка застосовується підприємством на всіх ринках, без внесення
будь-яких змін або адаптацій в зв’язку з відмінністю різних
ринків між собою.
Будь-який споживач товарів і послуг, будучи суб’єктом
маркетингової мережі, безумовно, свідомо чи усвідомлено
схильний до впливу розвитку процесу глобалізації. Поняття
стандартизації та гомогенізації, в принципі, досить близькі за
своїм змістом. Однак, стандартизація в більшості випадків є
цілеспрямованим, планованим і підконтрольним процесом,
здійснюваним виробником. Гомогенізація ж явище об’єктивне,
яка не є планованим і підконтрольним з боку споживача.
Під гомогенізацією попиту можна розуміти вирівнювання і
зникнення відмінностей щодо попиту між диференційованими
групами споживачів товарів і послуг.
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Інша, не менш важлива особливість впливу розвитку процесу
глобалізації на споживача – істотне зниження «влади
споживача» або «сили попиту». Виробник, в результаті своїх
цілеспрямованих дій, причому не тільки в області маркетингу,
підлаштовує
споживчий
попит
під
власні
критерії
стандартизації, змушуючи споживача адаптуватися до
встановлюються виробником правилам.
Таким чином, міжнародний маркетинг являє собою
самостійну галузь діяльності підприємства при виході її на
зовнішні ринки, яка є необхідною умовою, щоб кожний суб’єкт
господарювання міг успішно конкурувати і задовольняти власні
цілі на світовому ринку. З розвитком глобалізації, завдання
маркетингу в істотній мірі змінилися, а його використання в
умовах конкурентних і нестабільних ринків дозволяє фірмам
значно підвищувати економічну ефективність своєї діяльності.
Менеджери постійно повинні оцінювати свої міжнародні
маркетингові програми. За всіма планами повинні стежити і,
коли необхідно, застосовувати методи контролю для отримання
бажаного виробничого результат.
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vestnik/Актуальні проблеми управління/2013/24
6. Суть маркетингу та маркетингової стратегії. [Електронний
ресурс]. Режим доступу: http://imanbooks.com/book_444_page_5
Швед В. В., к.е.н., доцент,
Омельченко О. В.,
Вінницький інститут Університету «Україна»
ТЕХНОЛОГІЇ КОВОРКІНГУ В ОСВІТНЬОМУ ПРОСТОРІ
Сучасний етап розвитку суспільства призвів до створення
нових форм господарювання та управління, що засновані на
досягненнях прогресу і передових інструментах діяльності
людини. Швидкісні зміни звичних економічних умов існування
підприємств викликали появу відповідних моделей, серед
безлічі яких виділяється вікіномістична модель. Вікіноміка, по
суті, є сучасною моделлю розвитку економічних відносин, що
заснована на швидкості поширення і загальній доступності
інформації [5].
Одним із ключових елементів вікіноміки є коворкінг, який у
загальному розумінні є методикою організації праці людей з
різною зайнятістю на загальному просторі [4].
Коворкінг є моделлю роботи, в якій учасники, залишаючись
незалежними і вільними, використовують загальний простір для
своєї діяльності.
Також коворкінг можна уявити в вигляді «мурашника», в
якому не існує інституалізованих відносин субординації і
підпорядкованості, а кожен учасник вільний в умовах
приєднання і відмови від участі. Важливо відзначити, що
учасники «мурашника» можуть бути об'єднані спільною
основоположною метою ситуативного співробітництва, а
можуть й зберігати повну індивідуальність і незалежність.
Інституалізована історія появи коворкінгу дуже молода. В
той же час, деякі складові даної моделі були характерні і для
цехового виробництва Середньовіччя, переселенського освоєння
Дикого Заходу, мануфактурного виробництва, колгоспів і
радгоспів, а також деяких інших форм і методів організації
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праці та взаємодії між людьми [4].
Абсолютного академічного визначення терміну «коворкінг»
сьогодні не існує. Першим надав визначення цьому поняттю
гейм-дизайнер Бернард Ковен, який трактував «коворкінг», як
спільну працю рівних людей. Він спробував розглядати цю
модель саме з теоретичної сторони. Більш широко це поняття
розглянув Бред Ньюберг, який зміг сформулювати не тільки
визначення коворкінгу, але й окреслити мету та задачі даної
моделі.
Передумовою
появи
коворкінгу
можна
вважати
джентрифікацію – реконструкцію та оновлення будівель у
раніше не фешенебельних міських кварталах, або згідно з
програмою запланованого міського відновлення, або в
результаті свідомих рішень, прийнятих професіоналами і
управлінцями. В результаті джентрифікації відбувалося
підвищення середнього рівня доходів населення відповідного
району за рахунок заміни жителів з низькими доходами на
більш заможних [1].
Саме джентрифікація призвела до підвищення вартості
нерухомості, що викликало недоцільність індивідуальної
оренди, а в подальшому до розвитку фрілансерства. Саме
розвиток руху фрілансерів дав потужний поштовх у розвитку
спільних платформ для об’єднання інтересів та обміну досвідом
між учасниками, які мають спільні цілі.
Одними з перших спільних платформ (платформ
фрілансерства) були хакерспейси, тобто місця де збирались
люди зі спільними інтересами, а існували такі платформи за
рахунок членських внесків. Якщо порівнювати хакерспейс з
коворкінгом, то можна знайти як спільні, так і відмінні риси.
Основною відмінністю є те, що при побудові коворкінгплатформ найчастіше ми маємо справу із приватним бізнесом,
як організатором цієї платформи. Має місце і певна участь
державного сектору, але на відміну від більш розвинених
європейських країн, цей сектор в Україні занадто малий.
Як і будь-яка інша модель, коворкінг має ряд переваг і
недоліків. До основних переваг коворкінгу можна віднести [5]:
1. Економію на вартості одного робочого місця в порівнянні
з витратами на організацію повноцінного офісу.
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2. Можливість постійного професійного зростання шляхом
системного знаходження в співтоваристві професіоналів
найрізноманітніших галузей. Також багато коворкінгмайданчиків проводять додаткові тренінги і навчання для своїх
клієнтів.
3. Взаємодопомога та співпраця. Використовуючи це
правило, безкорисливу допомогу і досвід інших учасників
коворкінгу, дуже просто зібрати команду однодумців для
реалізації якогось проекту або навіть отримати професійну
пораду.
4. Атмосфера і мікроклімат. Перебуваючи в робочій
атмосфері, набагато простіше налаштуватися на продуктивний
лад, аніж коли знаходишся вдома. Також важливу роль відіграє
комфортний
мікроклімат
і
знаходження
в
колі
високомотивованих людей.
Оплата за користування благами, які надаються власниками
коворкінг платформи в більшості випадків здійснюється у
залежності від часу якій використовується учасником. Саме цю
особливість можна віднести до найголовнішої переваги
коворкінгу.
Якщо керуватись класичними теоріями менеджменту, то
можна стверджувати, що продуктивність праці залежить від
мотивації, а найкращим мотиватором, як відомо є матеріальне
заохочення. При використанні моделі коворкінгу – чим більше
часу витрачається на певний обсяг роботи тим більше будуть
витрати на неї. Ця особливість коворкінгу ламає стереотипи як
відрядної так і погодинної форми оплати праці. Впровадження
даної моделі зможе підвищити ефективність використання часу
для працівників різних сфер та професій.
Якщо розглядати коворкінг-платформу не лише, як офіс, що
обслуговує певних осіб з приводу надання послуг оренди,
інтернету, організаційної техніки тощо., а згадати про більш
широке поле, яке вона охоплює, тобто побудову соціального
простору для саморозвитку, спілкуванню обміну досвідом, то
можна говорити про перенесення коворкінгу із сектору бізнесу
до сектору освіти.
Учасниками коворнінг-платформ на сьогодні вже є велика
кількість підприємців різних галузей економіки, саме тому
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необхідно перенести центр коворкінг-моделі до першоджерела
випливу первинної інформації, а саме у освітні кола.
Інформаційний простір на сьогодні є невід’ємною частиною
економіки будь-якої країни, він став основою у розвитку
вікіноміки як науки і має продовжити її розвиток у напрямку
коворкінгу. Вперше дана модель була описана в 2009 м в книзі
Дона Тапскота «Вікіноміка: як масове співробітництво змінює
все». В основу даної моделі покладено ключові принципи
масового співробітництва, взаємодії, рівності і відкритості.
Ключовими інструментами моделі виступають відповідні
інформаційні канали та інструменти.
Саме у царині освіти відбувається формування основних
інформаційних потоків, які в подальшому лягають в основу
більшості інноваційних проектів у всіх галузях.
Наукова складова є невід’ємною частиною інноваційного
проекту, але не єдиною. Важливу роль займає практичне
впровадження та фактична апробація результатів досліджень,
саме тут велику частину бере на себе бізнес-середовище.
Побудова зовнішнього середовища та правил взаємодії усіх
учасників є компетенцією держави. Соціальна складова лягає на
плечі громадськості. І тільки у поєднанні наукової, освітньої
складової, бізнес структур, держави та громадськості можливе
ефективне впровадження інноваційних проектів.
Освітні та наукові установи постійно намагаються знайти
компроміс, вибудовуючи договірні відносини із представниками
бізнесу та влади, формуючи нові стратегії розвитку під
керівництвом
громадського
суспільства,
але
далі
бюрократичних процедур із підписанням договорів це не
заходить.
Саме тому побудова коворкінг-моделі, яка б об’єднала
науковців, освітян, бізнес, державу та громадськість і є освітою
майбутнього.
У такому контексті побудова простору спільних дій має
відповідати чітко окресленим правилам гри у такому
середовищі, а не базуватися на хаотично працюючих учасниках.
Така коворкінг модель містить у собі чіткі зони:
1. Зона формування проблеми. Її учасниками можуть стати
представники з усіх 4-х секторів (освіта, бізнес, держава,
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громадськість). У цій зоні окреслюються усі можливі проблеми
та ймовірні наслідки від їх вирішення чи не вирішення.
Проблемні питання можуть випливати із діяльності освітян або
із практичного сектора (бізнес-середовища), на державному
рівні або формуватися у певному секторі громадського
суспільства. Тобто вирішення проблемних питань ініціюється
саме тим сектором де вони виникають.
2. Інформаційна зона. Це місце куди надходить уся можлива
інформація, здійснюється обмін інформацією, інформація
класифікується та зберігається. Учасниками цієї зони можуть
стати представники усіх заявлених раніше секторів.
3. Проектна зона. Це місце де відбувається побудова
конкретних інноваційних проектів для вирішення окреслених
проблем. Учасниками цієї зони є в більшості саме представники
освітньої сфери, які формують конкретні шляхи та заходи
вирішення ситуації, яка склалась, проводять розрахунки
економічної та соціальної ефективності, основних ризиків від
впровадження проекту, а також чітко окреслюють результати
від впровадження проекту.
4. Організаційна зона. Це місце де відбувається пошук
реалізаторів напрацьованого проекту. Учасником цієї зони може
стати будь-хто з означених секторів, які зацікавлені та мають
певні можливості для реалізації проекту.
5. Центральна зона «Вільний простір». Це так звана
розподільча зона, коли у простір коворкінгу потрапляє
випадковий учасник, який не має конкретно напрацьованих та
сформованих проблем, який не є носієм корисної на його думку
інформації, не має досвіду у написанні та формуванні
інноваційних проектів та не має можливостей або досвіду для
реалізації проектів. Вільним простором керує організатор
коворкінгу. Проте такий учасник є ключовим елементом, з якого
в подальшому формуються всі інші зони.
Схематично простір освітнього коворкінгу має наступний
вигляд (рис. 1).
Побудова освітнього коворкінгу у вигляді наведеної
схематичної моделі дасть змогу поєднати зусилля науковців,
виробничого сектору, держави та громадськості. Мінімізуються
бюрократичні бар’єри, які велику кількість років існують між
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наукою та підприємництвом.
Зона
формування
проблеми

Інформаційна
зона

Вільний
простір

Проектна зона

Організаційн
а зона

Рис. 1. Схема організації освітнього коворкінгу
Зменшується викривлення та швидкість проходження
інформаційних потоків між усіма учасниками такої платформи.
Вирішення проблеми починається від первинного джерела її
виникнення, а не за результатами наслідків до яких вона
призвела. Написання інноваційних проектів здійснюють
найбільш досвідченими науковцями, але спираючись на досвід
конкретного практичного сектору. Проекти запроваджуються
найбільш досвідченими у тій чи іншій галузі учасниками та
найбільш зацікавленими активістами.
Наявність вільного простору у такій моделі дає змогу брати
участь у освітньому коворкінгу не тільки досвідченим
науковцям, підприємцям, представникам держави або
громадського сектору, а й усім бажаючим. Правильно
організований вільний простір дає великий поштовх до розвитку
неформальної освіти.
Базуючись на висвітленій інформації, спробуємо надати
визначення поняттю «освітній коворкінг». Деякі автори вже
намагались це зробити, тому спробуємо виокремити основні
тези, що стосуються визначення освітнього коворкінгу:
 організація робіт щодо зміни мислення педагогічних
колективів;
 професійне мистецтво саморозвитку;
 спосіб переведення простору праці у простір навчання та
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освоєння нового способу діяльності [2].
На наш погляд, визначення освітнього коворкінгу має
виглядати таким чином:
освітній коворкінг являє собою
побудову інтегрованого освітнього простору шляхом свідомого
поєднання знань та умінь різних учасників у спільному
просторі, що заснований на принципах ініціативності,
самовдосконалення та відкритості.
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Полтавська державна аграрна академія
ДОСЛІДЖЕННЯ ОБСТАВИН ФОРМУВАННЯ
ЕФЕКТИВНОЇ СИСТЕМИ АГРОМАРКЕТИНГУ В
УМОВАХ ГЛОБАЛІЗАЦІЇ ЕКОНОМІКИ
Існує ряд обставин суспільного життя, які визначають вид
маркетингу і, як результат, ефективність реалізації її заходів в
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конкретних умовах. Сьогодні багато вчених часто розглядають
маркетингову діяльність як елемент культурного життя людей і
навіть своєрідний механізм формування нової культури. Однак
ефективний
маркетинг
неможливий
без
урахування
особливостей та умов розвитку різних країн. Це є важливою
проблемою впливу на аудиторію в силу того, що «етнічні
особливості сприйняття, мислення та поведінки відіграють
важливу роль у плануванні і проведенні рекламних кампаній,
при виході комерційних структур на ринки інших держав або
інших регіонів» [4, 6].
Розглянемо дані обставини у вигляді біполярної системи.
В реальності кількість альтернативних змін буде залежати від
конкретної аудиторії споживачів і таланту маркетолога в
пошуку ефективних дій з освоєння і розширення ринку збуту
виробленої продукції.
Перший напрямок тісно пов'язаний з процесами, які всіляко
супроводжують процеси глобалізації та транснаціоналізації
національної економіки держав і регіонів. Розширення
Європейського Союзу (ЄС) супроводжувалося серйозними
соціально-демографічними змінами усередині інтеграційного
угруповання. За підсумками 2008 р. ЄС вийшов на «почесне»
третє місце в світі за чисельністю населення після Китаю та
Індії, якщо розглядати ЄС як єдине ціле.
За приблизною оцінкою Міжнародного інституту системного
аналізу до 2030 р. чисельність населення ЄС зросте лише на
30 млн. до 527,7 млн. чоловік (якщо не брати до уваги можливе
територіальне розширення). Якщо уявити собі, що міграційний
приріст буде нульовим, то населення ЄС скоротиться до
493,7 млн. чоловік. Враховуючи, що в Євросоюзі набирає силу
процес старіння населення, можна сказати, що без
територіальних приєднань та міграції регіон приречений на
демографічну стагнацію і старіння. Наочний приклад,
найбільша за населенням країна Європи – Німеччина, в якій
населення до 2030 р. скоротиться до 81 млн. осіб. Причому,
якщо не буде припливу іммігрантів, то чисельність населення
скоротиться ще більше – до 76,9 млн. чоловік. В аналогічній
ситуації знаходиться Італія, яка втратить до 2030 р. 1,4 млн.
чоловік. Скорочується населення також у більшості «нових»
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членів ЄС – Румунії, Польщі, Болгарії, Угорщині, Чехії, Литві,
Латвії, Естонії та Словаччині [2].
Таким чином, роль міграційного приросту в зміні
чисельності населення ЄС в даний час дуже істотна. В цілому в
ЄС близько 75% приросту населення припадає на імміграцію.
Перетин граничної насиченості іноземцями формує умови
формування значних громад з відповідною локацією.
Наприклад, у Великобританії мігранти з Азії проживають в
основному в районі Великого Лондона, Великого Манчестера,
Бірмінгема та прилеглої зони Йоркшира (місто Бредфорд
називають «маленький Пакистан»).У Франції налічується
принаймні 10 млн. громадян, у яких як мінімум один з батьківіноземець. Більша частина їх живе у Великому Парижі (38,3%),
районах Rhone-Alpes, з центром в Ліоні (12%) і Alpes–Cote
d'azur, між Марселем і Ніццою (8,4%). У Німеччині
відзначаються подібні тенденції: найбільша кількість мігрантів в
абсолютному вираженні проживає у великих містах (Берліні,
Мюнхені, Гамбурзі, Франкфурті на Майні, Кельні, Штутгарті).
В останніх трьох містах, а також в Оффенбаху її частка
мігрантів сягає 20% всього населення. У західних містах вже
склалися райони етнічних анклавів – чайна-таун, арабські, індопакистанські квартали і т. д.
Очевидно, що ефективний маркетинг повинен звертати
більше уваги на питання охоплення мультикультурних
аудиторій, так як їх представники відіграють вагому роль у
сукупної купівельної здібності багатьох країн. На початку
глобалізації були популярні теорії, які стверджували, що
інтернаціоналізація створить єдину всесвітню культурну середу
або, принаймні, підготує її появу, – в результаті крос-культурні
комунікації стануть простішими. Багато як приклад наводять
продукцію таких транснаціональних компаній, як «Mcdonald's»
або «Coca-Cola», що створюють якийсь еталон для ринків і,
отже, впливають на основу різних культур, які придбали схожі
риси по всьому світу. І дійсно, багато товари зараз можна
зустріти по всій земній кулі.
Питання
розвитку
крос-культурного
маркетингу
актуалізується із включенням України до євроінтеграційних
процесів з моменту отримання незалежності, про що свідчить
361

Маркіна І. А., Аранчій В. І., Сафонов Ю. М., Лепейко Т. І. та ін.

офіційна статистика. Так, за даними перепису населення на
кінець 2001 року населення України складало 48 млн 457 тис.
осіб, в тому числі етнічних українців – 37 млн 541 тис. (77,8%).
Що стосується етнічних меншин, то найбільш численним серед
них в Україні залишається російська (17,2%), яке, втім,
протягом останнього десятиліття істотно (з 11 млн 356 тис. у
1989 році до 8 млн 334 тис. в 2001-му, тобто на чверть)
скоротилося. «Традиційними» для етнічного складу населення
України залишаються такі етнічні меншини, як білоруси
(275,8 тис.), молдовани (258,6 тис.), кримські татари (248,2 тис.),
болгари (204,6 тис.), угорці (156,6 тис.), поляки (144,1 тис.),
євреї (103,6 тис.), вірмени (99,9 тис.), греки (91,5 тис.), цигани
(47,6 тис.), німці (33,3 тис.), гагаузи (31,9 тис.), словаки
(6,4 тис. осіб). З 1991-го по 2001 рік суттєво зросла чисельність
таких відносно нових для України етнічних меншин, як
азербайджанці, грузини, корейці, узбеки, чеченці, чуваші,
мордва, казахи, осетини та ін. Разом з тим за результатами
перепису виявлені представники ряду абсолютно нових для
України етносів: арабів, афганців, китайців, в'єтнамців, індусів,
пакистанців, курдів, персів та ін. Україна стає частиною
європейського міграційного руху, повторюючи загальні
тенденції соціальних змін [5].
В той же час світова практика розвитку маркетингу з
урахуванням
ціннісних орієнтирів демонструє досвід
концентрації особливої уваги на національних пріоритетах. Це
доводить зростаюче число рекламних агентств, що
спеціалізуються на знанні характерних рис етнічних ніш і
створення для них адекватних рекламних послань. [10]
Наприклад, в Австралії з'явилася премія «National Multicultural
Marketing Awards, яка вручається фірмам, які просувають
товари, грунтуючись на специфіці австралійського народу. Як
говориться в описі, нагорода вручається сучасним компаніям,
які вітають культурне розмаїття [1]. Етнічні особливості
поведінки та сприйняття інформації впливають на ціннісні
орієнтації. Тому для досягнення максимального результату
будь-якого інформаційного потоку необхідно відповідність між
цінностями, відображеними у повідомленні, та цінностями
суспільства, для якого дане повідомлення транслюється.
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Таким чином, паралельно з широким розвитком кроскультурних технологій маркетингу, завданням якого є
максимально можливе розширення аудиторії, збільшує свою
актуальність і технології етнічного маркетингу, з чіткою
концентрацією на національних цінностях і етнічному колориті.
Як відзначають вітчизняні етнологи і соціологи, здобуття
Україною незалежності та розвиток власної державності
сприяють поступовій етнічній ремаргіналізації і реідентифікації
відповідної частини українців за походженням як на території
України, так і за її межами. Ця закономірність стосується і
представників різних етнічних меншин України. При цьому
завданням розробки ефективної системи маркетингу є
знаходження оптимальних пропорцій крос-культурних та
етнічних заходів системи маркетингу при заданих умовах ринку
та цілі розвитку підприємства.
Наступний вимір агромаркетингу пов'язано з характерним
розвитком вподобань споживача. Як свідчать результати
значного
числа
соціологічних
досліджень,
більшість
платоспроможних споживачів сконцентровано на здоровому
харчуванні, тобто для приготування продуктів харчування
воліють купувати екологічно чисту сільськогосподарську
продукцію. До того ж в Європі діє пропаганда здорового
харчування. У Німеччині існує премія за профілактику
здорового способу життя, також проводяться кулінарні курси
для школярів і їх батьків. В Чехії проводиться масштабна
рекламна кампанія, що закликає до вживання екопродуктів, і
вона фінансується Євросоюзом і державним землеробським
інвестиційним фондом Чехії. Тут діє програма «органічні
школи», розрахована на проведення освітніх курсів для учнів і
вчителів. Подібне навчання проводить і британська компанія
Food for Life, яка організовує кулінарні курси, екскурсії на
екоферми, допомагає в розширенні мережі шкільних городів, на
яких
вирощуються
экоовощи.
В
Італії
екопродукт
використовуються в приготуванні шкільних обідів [7, 9]
Важливою особливістю даного виду продукції (природного,
екологічно чистого, органічної тощо) є те, що вона в кілька разів
дорожче звичайної, вирощеної технологічним способом. Тому
завданням агромаркетингу екопродукції, насамперед, є надання
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достатньої інформації і засобів для обґрунтування доцільності
вкладення додаткових коштів в екологічні переваги продукції
підприємства.
На думку споживачів, сільськогосподарська продукція,
вирощена природним способом, без техногенного втручання,
має всі елементи харчування, вітаміни та мінерали, необхідні
для підтримки здорового стану організму. Всяке втручання при
цьому трактується як викривлення природного балансу, яке
може спотворити користь продукту. Однак, у вигляді ряду
причин споживач не в змозі оцінити переваги техногенного
продукту, свідомо відносячи його до «кормової» групи.
Проте, глобальне погіршення екологічної обстановки в
цілому, ерозія ґрунтового шару, дефіцит внесених добрив,
недостатність меліоративних робіт, різні природні, біологічні та
інші фактори призводять до неминучого зниження якості
виробленої пшениці в Україні, і в світі в цілому, що
унеможливлює отримання необхідних параметрів якості
продукції без втручання. Наприклад, основну масу борошна
різних сортів пшениці не можна використовувати без
застосування покращувачів при виробництві хлібобулочних,
борошняних
кондитерських
та
макаронних
виробів.
Застосування покращувачів борошна, використовуваної в
макаронному виробництві, істотно вплине на якісні
характеристики готової макаронної продукції [3].
В даний час невиправдано мало використовуються продукти
переробки таких зернових культур, як ячменю і вівса, хоча вони
одні
з
найважливіших
широко
поширених
сільськогосподарських культур і мають досить збалансований
хімічний склад, багатий мінеральними речовинами (за вмістом
калію, кальцію, кобальту, кремнію перевищує інші зернові) і
вітамінами.
Таким
чином,
оптимально
сформована
система
маркетингових заходів має вивести з системи протиставлення
природних і техногенно вироблених продуктів, чітко
демонструючи переваги кожного в заданих умовах і метою
споживання. Маркетинг екологічних продуктів і маркетинг
технологічних продуктів для забезпечення повинні будується на
базі власних переваг без упору на недоліки альтернативних
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варіантів.
Наступна обставина, що впливає на ефективність системи
маркетингу, пов'язано з умовами євро інтеграційних процесів, а
саме з уніфікацією. Інтеграція агропромислової галузі у
світовий ринок супроводжується виконанням низки вимог, що
пред'являються до продукції вітчизняних підприємств.
Наприклад, при експорті пшениці (в межах тарифної квоти
для країн-членів СОТ) до пшениці встановлюються дуже високі
вимоги (вміст білка не менше 14,6%, натура не менше 780 г/л,
неякісного зерна не більше 10%, вологість не більше 13%). На
світовому ринку основним показником якості пшениці є вміст
білка. У вимогах ЄС – число падіння, вміст білка і показник
седиментації. Як свідчать дані, якість українських сортів
пшениці перекриває вимоги, встановлені у всіх стандартах
міжнародної торгівлі. Такий пшеницею можна задовольнити
найвибагливіші вимоги європейського та світового ринку за
різними показниками якості [8].
Незважаючи на високі потенційні можливості українських
сортів, якість фактично вирощеної пшениці значно нижче. З усіх
сортів, районованих в останні роки на території України,
близько 30% сортів сильної і 40% сортів цінної пшениці. Сильна
пшениця має вміст білка вище 14% і клейковини – вище 28%,
цінна, відповідно, 13% і 25%. У виробничих умовах сорти часто
не реалізують свої характеристики, що пов'язано з багатьма
об'єктивними
причинами:
недотримання
технології
вирощування, недостатнє та незбалансоване по мікро- і
макроелементів, значне пошкодження зерна шкідниками і
ураження рослин хворобами і т. п. Цей високий потенціал
українських сортів пшениці у виробничих умовах не
реалізується. Основна маса отриманої пшениці – це 3, 4 клас і
кормова. Вологість не перевищувала норму, натура
представляла в середньому 754 г/л, що відповідає 2-3 класу,
сира клейковина 18,3%, середній вміст смітної домішки
становить 2%, зернова – до 5%, що відповідає вимогам
1-2 класу, пошкодженість клопом-черепашкою – 3,4%. На жаль,
в лабораторіях ДХІ не визначають вміст білка і числа падіння,
які є дуже важливими показниками якості пшениці [8].
Пшениця такої якості користується широким попитом на
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світовому ринку зерна і буде реалізовуватися за високими
цінами, що буде стимулювати товаровиробника, заохочуючи
його вирощувати високоякісну пшеницю. Враховуючи
величезний дефіцит на європейському, так і на світовому ринку
зерна твердої пшениці, було б дуже зручно вирощувати таку
пшеницю і для експорту, так як селекційні сорти високоякісної
твердої пшениці ми також маємо.
Виходячи з цього, на думку вчених і практиків, доцільно в
стандарті на пшеницю для експорту встановити вимоги до
елітної пшениці (сильні і цінні сорти), хлібопекарської пшениці
і до іншої пшениці, не називаючи її кормовий, так як покупець
може використовувати її на продовольчі або технічні цілі, а
також окремо вимоги до твердої пшениці [8].
Таким чином, ефективна система маркетингу повинна
поєднувати елементи уніфікації, як того жорстко вимагає
європейський ринок, так і елементи персоніфікації для
забезпечення достатнього рівня конкурентоспроможності при
освоєнні планового сегмента ринку.
Безумовно,
конкретні
дії
з
оптимізації
системи
агромаркетингу з перевагою в ту або іншу сторону за вказаними
розмірами в основному будуть залежати від стратегії дії в
рамках розвитку глобалізаційних процесів.
У осяжній перспективі формування транснаціональних
підприємств в умовах глобалізації національної економіки
залишиться сферою суперництва двох підходів до інтеграції у
світову економіку:
1. Курс на безпосереднє підключення до системи світового
розподілу праці (окремих підприємств, галузей, регіонів і так
далі). Цей підхід в маркетингу пов'язаний з пошуком і
визначенням місця для вітчизняних підприємств в існуючих
світових виробничо-збутових системах, в яких стане можливим
реалізовувати власні національні конкурентні переваги.
2. Курс на включення у світове господарство при активному
використанні потенціалу інтеграції в рамках вітчизняної
економіки. Цей підхід в маркетингу пов'язаний із створенням
вітчизняних виробничо-збутових систем з активним залучення
ресурсних, технологічних та інших можливостей світового
господарства для формування цільових конкурентних переваг.
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Ця дилема накладає відбиток на створення нормативної бази
інтеграційних процесів, що призводить до значного гальмування
розвитку процесів інтеграції у світове господарство. Головна
причина тому, відсутність чіткого розуміння в пріоритетах і
цілях розвитку держави. Очевидно також те, що характер дії
може змінюватися залежно від економічного стану галузі,
становища держави у світовому просторі і так далі. Тому в
даному випадку актуальним є гнучкість маркетингової системи і
її спостережливість, тобто здатність вчасно оцінити момент
змін. Це можна забезпечити тільки при наявності програми дій
не в односпрямованому баченні розвитку підприємства, а у
здобутті можливостей у біполярному русі ринку.
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Аль Ширафi Мохаммед Авад, аспірант,
Полтавська державна аграрна академія
РОЗРОБКА МЕХАНІЗМУ ТЕХНІКО-ЕКОНОМІЧНОГО
ОБҐРУНТУВАННЯ СТРАТЕГІЇ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЯКОСТІ
МЕДИЧНОГО ОБСЛУГОВУВАННЯ
Криза в галузях національної економіки ринково орієнтованих
держав не нове явище, можна навіть сказати, що вона є загальною
закономірністю її розвитку. Проте поява ознак соціальноекономічного спаду провокує значний резонанс у суспільстві.
Причини нинішніх проявів кризи різні. В Україні вони носять
фундаментальний характер і пов'язані з крахом тієї радянської
моделі медичного обслуговування, на яку зробили ставку багато
десятиліть. З такої точки зору зрозуміло, що сьогоднішня криза
медичної галузі – тільки структура трансформації сучасного
суспільства напередодні появи нового соціально-економічного
укладу (світогляду). Тому антикризове управління розвитком
медичної галузі представляє собою систематичний процес, за
допомогою якого медичні установи повинні вийти з кризового
стану, відповідаючи на сучасні вимоги соціально-економічного
оточення та потреби, визначені глобальними змінами в соціумі.
Перед медичними працівниками стоїть завдання скласти
перспективний план застосування терапевтичних прийомів
лікування у рамках клінічного циклу Кожен клінічний цикл
можна розцінювати як деякий проект, який забезпечує
відновлення
здоров'я
пацієнта
по
заданому
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захворюванню/симптому. Метою складання плану є максимізація
ефективності застосування медичних процедур від усіх циклів за
увесь період планування. При цьому ефективність необхідно
максимізувати як за рахунок застосування інтенсивних
терапевтичних прийомів, так і за рахунок поліпшення
психосоматичного стану пацієнта.
Загальна постановка задачі динамічного програмування.
Принцип оптимальності Белмана. Припустимо, що деяку фізичну
систему s за допомогою керованого п-крокового процесу можна
перевести з відомого початкового стану
в кінцевий стан
де M0 і Mn – відповідно множини можливих початкових і
кінцевих станів. Причому перехід від одного стану до іншого на
кожному кроці відбувається завдяки вибраному на цьому кроці
керуванню. Зрозуміло, що кінцевий стан системи залежить від
вибраних керувань на кожному кроці.
Нехай uk і
відповідно керування і стан
системи на к-му кроці. Вважатимемо, що стан системи
Sk залежить лише від стану Sk-1 і керування uk (рис. 1). Під дією
керування u1 система переходить із стану S0 в стан S1, під дією
керування u2 – із стану S1 в стан S2, і т.д., під дією керування un –
із стану Sn-1 в кінцевий стан Sn. Якщо позначити через
U=(u1,u2,…,un) сукупність керувань u1,u2,…,un, то завдяки
керуванню U система переходить з початкового стану S0 в
кінцевий стан Sn.
Припустимо, що ефективність керування на k-му кроці
uk характеризується значенням деякої функції Wk(Sk-1,uk), а
ефективність керування U визначається значенням функції
∑
.

Рис. 1. Стан системи керування
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Задача полягає в тому, щоб з множини можливих
керувань
U=(u1,u2,…,un)
знайти
таке
керування
U*=(u*1,u*2,…,u*n), для якого функція W(S0,U) приймає
екстремальне (мінімальне або максимальне) значення W(S0,U*).
Керування u*h називається оптимальним керуванням на k-му
кроці.
Отже, щоб для розв'язування задачі можна було застосовувати
метод динамічного програмування, повинні виконуватись такі дві
вимоги:
 стан системи
повинен залежати тільки
від стану
і керування uk (відсутність післядії),
 функція мети W(S0,U) повинна бути адитивною.
Сформульовані вимоги лежать в основі принципу
оптимальності Белмана, який визначається наступним чином:
властивість оптимального керування – для довільного
початкового стану та початкового керування u1 керування на
k-му (k=2,3,…,n) кроці повинно бути оптимальним лише стосовно
поточного стану системи і не залежати від попередніх станів.
Зауважимо, що початкове керування при розв'язуванні задачі
методом динамічного програмування завжди вибирається так,
щоб забезпечити максимальну ефективність не першого кроку, а
процесу в цілому.
Зафіксуємо принцип оптимальності у формалізованій формі.
Для цього позначимо через Fn(S0) максимальний виграш, який
одержується за n кроків при переході системи S з початкового
стану S0 в кінцевий стан Sn при реалізації оптимальної стратегії
керування U*=(u*1,u*2,…,u*n) , а через Fn-k(Sk) – максимальний
виграш, який одержується при переході системи з будь-якого
стану Sk в кінцевий стан Sn при оптимальній стратегії керування
на останніх n-k кроках. Тоді
∑
(1)
де максимум береться по всіх можливих керуваннях
U=(u1,u2,…,un),
{
} (2)
для k=0,1,…,n-1 де F0(Sn)=0
Формула (1) представляє собою математичний запис
принципу оптимальності і називається основним функціональним
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рівнянням Белмана або рекурентним співвідношенням.
Використовуючи це рівняння, можна знайти розв'язок заданої
задачі динамічного програмування. Процес відшукання розв'язку
є наступним.
Покладемо в рекурентне співвідношення (1) k=п -1, одержимо
(3)
Використовуючи це рівняння і розглядаючи всі можливі
допустимі
стани
системи
S
на
(n-1)-му
кроці
, знаходимо умовні оптимальні керування
(
)
(
)
(
) (4)
і відповідні значення функції (2)
(
)
(
)
(
)
(5)
Отже, на n-му кроці знаходимо умовно оптимальні керування
для будь-якого допустимого стану системи після (n-1)-го кроку.
Іншими словами, в який би стан система не перейшла після (n-1)го кроку, нам вже відомо, яке оптимальне керування вибрати на
n-му кроці і яке при цьому буде значення функції (1).
Після того, як знайдені всі умовно оптимальні керування на nму кроці, переходимо до відшукання всіх умовно оптимальних
керувань на (n-1) -му кроці. Для цього покладемо у формулу (1)
k=n-2. Одержимо
{
}
(6)
Оскільки значення F1(Sn-1) вже визначені, то для знаходження
значень F2(Sn-2) досить визначити значення
для
всіх можливих допустимих станів системи на (n-2)-му кроці. Ці
значення дають можливість визначити умовно оптимальні
керування un-1 для кожного допустимого стану системи
Sn-2. Кожне з таких керувань разом з вже вибраним керуванням на
останньому кроці забезпечує максимальний виграш на двох
останніх кроках.
Продовжуючи цей процес, дійдемо, нарешті, до першого
кроку. На цьому кроці нам відомо, в якому стані може
знаходитись система, і тому залишається тільки вибрати
керування, яке є найкращим з врахуванням умовно оптимальних
керувань, які вже визначені на всіх наступних кроках.
Отже, в результаті послідовного проходження всіх кроків від
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кінця до початку визначаємо максимальне значення виграшу за n
кроків і для кожного з них знаходимо умовно оптимальне
керування.
Для відшукання оптимальної стратегії керування, якій
відповідатиме максимальний виграш, треба тепер пройти всю
послідовність кроків від початкового до кінцевого. На першому
кроці за оптимальне керування u*1 беремо умовно оптимальне
керування, знайдене на цьому кроці. Керування u*1 переведе
систему S із стану S0 в деякий стан S*1. Цей стан визначає
знайдене умовно оптимальне керування на другому кроці, яке
приймаємо за оптимальне керування u*2 на другому кроці.
Знаючи u*2 , знаходимо стан S*2, в який керування u*2 переведе
систему із стану S*1. На основі S*2 знаходимо u*1 і т. д.
В результаті цього знайдемо оптимальну стратегію керування
U*=(u*1,u*2,…,u*n), якій відповідатиме максимальний виграш.
Наступним етапом розробки механізму є експериментальне
моделювання та оцінка ефективності пропонованої алгоритмічної
реалізації моделі планування стресового навантаження медичних
послуг в рамках курсу лікування з використанням методології
динамічного програмування.
Завдання даного етапу полягає в наступному. На умовній
ситуації ілюструвати основний принцип прийняття рішень,
пов'язаних з перспективним плануванням лікувальної практики
по заданому курсу лікування. Таке моделювання, крім наочності,
дозволяє порівняти звичайний метод оптимізації практики, який
орієнтований на поточні переваги і вигоди, тобто мінімізації
бюджетного забезпечення лікування, з ефектом планування на
тривалу перспективу при оптимізації тільки на один крок вперед.
У цьому сенсі можна дати економічну оцінку розробленої моделі,
яка може бути алгоритмічно описана в інформаційній системі
медичного закладу.
Для першого етапу моделювання зробимо допущення.
Спочатку, ми припускаємо, що стан здоров'я людини
визначається двома складовими – фізичною та психоемоційною
стійкістю. При цьому, узагальнений показник стану здоров'я
змінюється не безперервно, а дискретно. Це означає, що можна
обмежитися певним діапазоном змін здоров'я людини, в межах
якого відзначаються дискретні рівні, що відповідають визначеним
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станом. Ці рівні впорядковують ці стани, у тому сенсі, що
«кращий» стан здоров'я відповідає більш високому рівню
фізичної та психоемоційної стійкості. Дане допущення
раціональне виходячи з висновків про те, що безперервність
станів здоров'я людини поряд з безперервністю способів
лікування формують незліченну безліч варіантів, що не дозволить
знайти оптимальне рішення.
Щодо способів лікування допущення носять інший характер.
В реальних умовах їхня кількість обмежена, але все ж досить
велика. Для практикуючих медичних працівників це завжди
створює достатні труднощі, які, в принципі, вирішуються на
основі сучасної обчислювальної бази та значними можливостями
діагностичного інструментарію. Однак для ілюстративного
прикладу кількість способів лікування необхідно обмежити,
оскільки, в іншому випадку втрачається наочність експерименту.
У зв'язку з цим прийнято 4 рівня інтенсивності застосування
терапевтичних процедур для кожного курсу. У рамках клінічного
циклу, що складається з 3 курсів лікування загальна кількість
способів (схем) лікування становить 12. Дані способи
відрізняються один від одного переліком медичних процедур,
набором медичних препаратів, рівнем самостійності пацієнта
(амбулаторно або стаціонар, які визначають здатність
продовжувати трудову діяльність) і так далі.
Отже, вихідна інформація представлена наступним чином.
Маємо клінічний цикл лікування гіпертонії, що складається з
трьох цільових курсів лікування: лікування неврологічних
розладів, курс кардіопротекції, лікування вегето-судинних
порушень. Послідовність проведення курсів лікування
визначається медичним персоналом виходячи з особливостей
організму пацієнта. Як вже було зазначено раніше, від стану
здоров'я пацієнта залежить його здатність здійснювати трудову
діяльність і створювати індивідуальних дохід, наприклад, у
вигляді заробітної плати. Нехай стан здоров'я людини має чотири
рівня: (S)1 – незадовільний, (S)4 – відмінний. Для того, щоб
відобразити залежність працездатності від стану здоров'я,
приймемо допущення, яке хоча і спрощує реальні процеси, але
надає їм наочність стосовно обчислювальних процедур і самого
механізму пошуку оптимальної схеми лікування. Це спрощення
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зводиться до наступного. Припустимо, що найбільшу
продуктивність праці мають працівники з найкращим станом
здоров'я, і їх трудовий внесок економічно оцінений через
середньомісячний дохід (рівень заробітної плати). Логічно
припустити, що втрата здоров'я тягне за собою зниження
трудової активності, яке проявляється як безпосередньо, через
зниження продуктивності праці, так і побічно, через збільшення
браку. Подібні обставини тягнуть за собою штрафні санкції, які
знижують середньомісячний дохід. Реальні градації зміни
прибутковості характеризуються значним числом альтернатив.
Тому, приймемо наступну систему зміни прибутковості в
залежності від стану здоров'я, яка характеризується кратністю її
зміни. Припустимо, що відома прибутковість при найгіршому
стані здоров'я людини, але із збереженням працездатності. Вона
має індекс 1. Тоді наступний рівень – 2 забезпечує прибутковість
в два рази більшу. Відповідно, рівень здоров'я 3 забезпечує
потрійну дохідність. А найкращий стан здоров'я – 4 – дозволяє
отримати дохід в 4 рази більший, ніж найгірший стан.
Визначити одиничну дохідність найгіршого стану можна з
використанням методології прийняття рішень в умовах
невизначеності на основі показника очікуваної результативності.
Приймемо до уваги, що очікувана результативність визначається
максимально можливим доходом і сприятливістю здоров'я для
прояву
трудової
активності.
Ймовірність
формування
сприятливих умов змінюється від 0 до 1, де P=0 –означає повну
непрацездатністю людини, P=1– найкращий стан здоров'я, що
забезпечує умови для одержання максимально можливого
прибутку. Для моделі виняткове значення має визначення
одиничної прибутковості, тобто прибутковості при рівні здоров'я
рівному 1. Для цього максимально можливий рівень доходу
ділиться на число заданих рівнів здоров'я. У нашому випадку
максимальна прибутковість дорівнює 5 000 грош.од.., кількість
рівнів – 4, тоді одинична прибутковість дорівнює 1 250 грош.од..
Тоді для рівня 2 дохідність дорівнює 2 500 грош.од., для рівня 3 –
3 750 грош.од., для рівня 4 – 5 000 грош.од.
Розглянемо тепер вихідні дані, що відносяться до способів
(схем) лікування. Головне завдання, що тут повинно
вирішуватися у відповідності з розробленою методикою – це
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моделювання зв'язку між застосовуваною схемою лікування та її
впливом на стан здоров'я пацієнта. Для простоти сприйняття
наочності цей зв'язок відображається через перетворення станів,
які прийняті вище. Це означає, що якщо застосована певна схема
лікування, то вона повинна перевести поточний стан в інший, але
таким чином, щоб новий стан був одним з 4-х обраних вище.
Припустимо, наприклад, що використовуючи деяку схему
лікування, загальний стан здоров'я покращився на 1 одиницю. Це
означає, що якщо попередній стан дорівнював 3 (третій рівень),
то новий стан буде 4 – найвищий рівень. Вище цього рівня стан
здоров'я поліпшитися не може. Це обмеження цілком реально.
Значить, якщо застосовується технологія +2 при початковому
стані 3, то кінцевий (на даному кроці) стан буде дорівнювати
4, але не більше. Точно так стан здоров'я не може опуститися
нижче 1. Це означає, що при стані рівному 2 використання
малоінтенсивного способу лікування, що оцінюється як -2, дасть
кінцевий стан, рівний 1, але не 0. І, нарешті, для кожного способу
(схеми) лікування задаються витрати її використання в
плановому курсі лікування.
У табл. 1 представлена інформація про схеми лікування, що
застосовуються для проведення курсу лікування неврологічних
порушень.
Таблиця 1
Інформація про схеми лікування, що використовуються при
неврологічних розладах, які викликають гіпертонію
Схема лікування/
технологія

Зміна психосоматичного
стану при використанні
даної схеми лікування

Найбільш інтенсивна (Лнр1)
Середня за інтенсивністю (Лнр2)
Інтенсивна (Лнр3)
Найменш інтенсивна (Лнр4)

+2
-1
+1
-2

Витрати на
лікування за
конкретною схемою,
грош.од.
1500
180
450
120

*ЛНР – лікування неврологічних розладів.

З таблиці 1 видно, що при застосуванні схеми лікування Лнр1
для лікування неврологічних порушень, витрачається 1 500
грошових одиниць (на одного пацієнта).
При цьому стан здоров'я пацієнта покращується на 2 одиниці.
При способі лікування Лнр2 витрати набагато менше –
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180 грош.од., але, при цьому є ризик знизити стан здоров'я
пацієнта на 1 одиницю.
Дана обставина може бути результатом побічної дії на інші
біологічні системи організму та окремі органи, а також у вигляді
неконтрольованих алергічних реакціях організму. Таким чином,
Лнр2 – екстенсивна технологія. Аналогічну таблицю маємо для
курсів лікування порушень вегето-судинної системи (табл. 2) і
курсу кардіопротекції (табл. 3).
Таблиця 2
Інформація про схеми лікування, що використовуються при
вегето-судинних порушеннях, які викликають гіпертонію
Схема лікування/
технологія

Зміна
психосоматичного
стану при
використанні даної
схеми лікування
Середня за інтенсивністю (Лвсп1)
-1
Найменш інтенсивна (Лвсп2)
-2
Інтенсивна (Лвсп3)
+1
Найбільш інтенсивна (Лвсп4)
+3
* Лвсп – лікування вегето-судинних порушень.

Витрати на
лікування за
конкретною
схемою,
грош.од.
150
120
450
1200

Курс лікування гіпертонії проводиться в наступному
порядку: 1 місяць – проводиться курс лікування неврологічних
розладів і проводиться діагностика кардіологічних порушень,
2 місяць – проводиться курс підтримки серцево-судинної
системи і проводиться діагностика порушень вегето-судинної
системи, 3 місяць – проводиться лікування порушень вегетосудинної системи і планується терміни подальшого курсу
профілактики гіпертонічної хвороби.
Таблиця 3
Інформація про схеми лікування, що використовуються для
кардіопротекції в курсі лікування гіпертонії
Схема лікування/технологія
Середня за інтенсивністю (КП1)
Найменш інтенсивна (КП2)
Інтенсивна (КП3)
Найбільш інтенсивна (КП4)

Зміна психосоматичного
стану при використанні
даної схеми лікування
1
-1
2
3

* Кп – здійснення заходів кардіопротекції.
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за конкретною
схемою, грош.од.
600
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1950
2400
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Остання вихідна інформація пов'язана з початковим станом
здоров'я пацієнта. На початок першого кроку система
перебувала в стані 2, тобто стан здоров'я пацієнт на момент
звернення до медичного закладу визначається як задовільний.
Постановка задачі відома: необхідно обґрунтувати в який
курс який спосіб лікування застосовувати, щоб досягти
максимальної ефективності за весь клінічний курс.
Зауважимо, що за такої обмеженої інформації, в принципі
можна перебрати всі варіанти та вибрати оптимальний. Однак,
якщо розглядати реальні ситуації, коли число станів здоров'я не
4, а в десятки разів більше, кількість способів і схем лікування
також велике, а цикли можуть обчислюватися близько 10-15,
прямий перебір стає неможливим навіть за наявності потужної
обчислювальної техніки. Тому принцип Беллмана і розроблені
рекурентні співвідношення стають незамінними. Згідно з цим
принципом
і
розробленим
алгоритмом,
покроковий
обчислювальний процес починається з останнього року, точніше
з його кінця.
Крок 1. Для дотримання балансу «витрати – ефект»
включаємо в цикл ще один календарний період (в нашому
випадку місяць) для відображення ефекту від попереднього
циклу. В останній період отримуємо дохід після відновлення
працездатності для покриття витрат на лікування. Далі,
будується припущення, що подальше лікування припиняється.
В цей останній, четвертий місяць здоров'я пацієнта може
опинитися в одному з чотирьох станів. Якщо воно виявиться в
стані 1, то згідно з розрахунками очікуваної вигоди, ефект
складе 1 250 грош.од.. Якщо ми опинимося в стані 2, то
отримаємо очікуваний ефект у розмірі 2 500 грош.од., у стані 3 –
3 750 грош. од., в стані 4 – 6 000 грош. од.. В термінах задачі
динамічного програмування була розрахована ефективність
останнього кроку Z4(S3).
Крок 2. На цьому етапі починається розрахунок ефекту для
третього кроку.
Нехай у 3-му етапі, ми в результаті застосування певної
послідовності терапевтичних схем лікування прийшли в стан 1
(незадовільний).
На
цьому
етапі
ми
контролюємо
результативність терапії кардіопротекції і проводимо терапію
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лікування неврологічних розладів. Згідно з розрахунками
очікуваної результативності вигоди кардіопротекції при
підсумковому стані 1 дорівнюють 1 250 грош.од. Тепер завдання
полягає в тому, щоб вибрати найкращу схему лікування
неврологічних розладів. Формула вибору наступна:
(7)

3750
1250
2500
1250

Значення
умовного
очікуваного
ефекту за
кожною схемою
лікування,
грош.од.

3
1
2
1

Витрати на
лікування за
конкретною
схемою, грош.од.

Лнр1 (+2)
Лнр2 (-1)
Лнр3 (+1)
Лнр4 (-2)

Очікувана
вигода, що
відповідає
досягнутому
рівню здоров’я,
грош.од.

Схема лікування /
технологія

Рівень
загального
здоров’я після
застосування
технології

де –
вигода від кардіотерапії, що залежить від стану
здоров'я пацієнта.
– витрати r-го способу (схеми) лікування при проведенні
терапії лікування неврологічних розладів.
Табл. 4 є розрахунковою для стану здоров'я 1 на третьому
кроці. Тут можна використовувати 4 способи (схеми) та кожній
схемі відповідає своє значення умовного максимуму.
Таблиця 4
Розрахункові значення умовних показників для третього
кроку за станом 1

1500
180
450
120

3500
2320
3300
2380

За даними таблиці максимум очікуваного умовного ефекту
відповідає першій схемі лікування. Продовжуємо розрахунки
для третього кроку при задовільному стані здоров'я (рівень 2),
розмір умовної вигоди для якого складає 2 500 грош.од.
За аналогією з попередньою таблицею маємо розрахункову
табл. 5.
За даними таблиці максимум очікуваного умовного ефекту і
в цьому випадку відповідає першій схемі лікування.
Продовжуємо розрахунки для третього кроку при
стабільному стані здоров'я (рівень 3), розмір умовної вигоди для
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якого складає 3 750 грош.од. За аналогією з попередньою
таблицею маємо розрахункову табл. 6.

Витрати на
лікування за
конкретною
схемою,
грош.од.

Значення
умовного
очікуваного
ефекту за
кожною
схемою
лікування,
грош.од.

Лнр1 (+2)
Лнр2 (-1)
Лнр3 (+1)
Лнр4 (-2)

Очікувана
вигода, що
відповідає
досягнутому
рівню здоров’я,
грош.од.

Схема лікування /
технологія

Рівень
загального
здоров’я після
застосування
технології

Таблиця 5
Розрахункові значення умовних показників для третього
кроку за станом 2

4
1
3
1

5000
1250
3750
1250

1500
180
450
120

6000
3570
5800
3630

Лнр1 (+2)
Лнр2 (-1)
Лнр3 (+1)
Лнр4 (-2)

4
2
4
1

5000
2500
5000
1250

1500
180
450
120

Значення
умовного
очікуваного
ефекту за
кожною схемою
лікування,
грош.од.

Витрати на
лікування за
конкретною
схемою,
грош.од.

Очікувана
вигода, що
відповідає
досягнутому
рівню здоров’я,
грош.од.

Схема лікування/
технологія

Рівень
загального
здоров’я після
застосування
технології

Таблиця 6
Розрахункові значення умовних показників для третього
кроку за станом 3

7250
6070
8300
4880

Для стабільного стану здоров'я максимальний розмір
умовного ефекту досягається при використанні третьої схеми
лікування.
Розрахунок для третього кроку закінчується розрахунковою
табл. 7. Вона аналогічна до попередніх таблиць, але відповідає
найкращому станом здоров'я (рівень 4).
При цьому стані розмір умовної вигоди становить
5000 грош.од.
У найкращій ситуації третя схема лікування дає максимум
очікуваного ефекту.
Крок 3. Здійснюємо розрахунок другого етапу лікування. На
другому етапі ми контролюємо результативності лікування
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вегето-судинних
розладів
кардіопротекторами.

і

проводимо

терапію

Лнр1 (+2)
Лнр2 (-1)
Лнр3 (+1)
Лнр4 (-2)

4
3
4
2

5000
3750
5000
2500

1500
180
450
120

Значення умовного
очікуваного ефекту за
кожною схемою
лікування, грош.од.

Витрати на лікування
за конкретною
схемою, грош.од.

Очікувана вигода, що
відповідає
досягнутому рівню
здоров’я, грош.од.

Схема лікування/
технологія

Рівень загального
здоров’я після
застосування
технології

Таблиця 7
Розрахункові значення умовних показників для третього
кроку за станом 4

8500
8570
9550
7380

Розрахунок починається з стану 1. Знову ж таки не стоїть
питання про те, яким чином система лікування виявляється в
цьому стані. Вигода від терапії вегето-судинних розладів така ж
при рівні 1 і становить 1 250 грош.од. Однак розрахункова
формула дещо інша.

1
1
2
4

1250
1250
1250
1250

150
120
450
1200

380

Значення умовного
очікуваного ефекту
за кожною схемою
лікування,
грош.од.

Витрати на
лікування за
конкретною
схемою, грош.од.

Лвсп1 (-1)
Лвсп2 (-2)
Лвсп3 (+1)
Лвсп4 (+3)

Очікувана вигода,
що відповідає
досягнутому рівню
здоров’я, грош.од.

Схема лікування/
технологія

Рівень загального
здоров’я після
застосування
технології

,
(8)
де
– вигода від терапії лікування вегето-судинних
розладів в залежності від стану здоров'я пацієнта на 2-му кроці.
Розрахункова таблиця для стану 1 другого року представлена
в табл. 8.
Таблиця 8
Розрахункові значення умовних показників для другого
кроку за станом 1

4600
4630
6800
9600
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За даними табл. 8 четверта схема лікування дає максимальне
значення очікуваного ефекту другого кроку при стартовому
незадовільному стані здоров'я (рівень 1).
За даними табл. 9 четверта схема лікування і при стартовому
задовільному стані здоров'я (рівень 2) також дає максимальне
значення очікуваного ефекту другого кроку.
Табл. 9 наводить аналогічний розрахунок для стану 2.

Лвсп1 (-1)
Лвсп2 (-2)
Лвсп3 (+1)
Лвсп4 (+3)

1
1
3
4

2500
2500
2500
2500

150
120
450
1200

Значення умовного
очікуваного ефекту
за кожною схемою
лікування, грош.од.

Витрати на лікування
за конкретною
схемою, грош.од.

Очікувана вигода, що
відповідає
досягнутому рівню
здоров’я, грош.од.

Схема лікування/
технологія

Рівень загального
здоров’я після
застосування
технології

Таблиця 9
Розрахункові значення умовних показників для другого
кроку за станом 2

5850
5880
10350
10850

Табл. 10 наводить аналогічний розрахунок для стану 3.

Витрати на
лікування за
конкретною
схемою,
грош.од.

Значення
умовного
очікуваного
ефекту за
кожною
схемою
лікування,
грош.од.

Лвсп1 (-1)
Лвсп2 (-2)
Лвсп3 (+1)
Лвсп4 (+3)

Очікувана
вигода, що
відповідає
досягнутому
рівню здоров’я,
грош.од.

Схема лікування/
технологія

Рівень
загального
здоров’я після
застосування
технології

Таблиця 10
Розрахункові значення умовних показників для другого
кроку за станом 3

2
1
4
4

3750
3750
3750
3750

150
120
450
1200

9600
7130
12850
12100

За даними табл. 10 третя схема лікування і при стартовому
стабільному стані здоров'я (рівень 3) дає максимальне значення
очікуваного ефекту другого кроку.
Табл. 11 призводить аналогічний розрахунок для стану 4.
При найкращому стартовому стані максимальне значення
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очікуваного ефекту другого кроку
використанні третьої схеми лікування.

забезпечується

при

Значення
умовного
очікуваного
ефекту за
кожною схемою
лікування,
грош.од.

3
2
4
4

Витрати на
лікування за
конкретною
схемою, грош.од.

Лвсп1 (-1)
Лвсп2 (-2)
Лвсп3 (+1)
Лвсп4 (+3)

Очікувана
вигода, що
відповідає
досягнутому
рівню здоров’я,
грош.од.

Схема лікування/
технологія

Рівень загального
здоров’я після
застосування
технології

Таблиця 11
Розрахункові значення умовних показників для другого
кроку за станом 4

5000
5000
5000
5000

150
120
450
1200

13150
10880
14100
13350

Крок 4. Процедура обчислення підійшла до першого етапу.
На цьому етапі, у відповідності із заданими початковими
умовами початку лікування, система повинна перебувати у стані
2 (стартовий стан).
У відповідності з курсом лікування контролюється
результативність лікування неврологічних порушень, і далі
проводиться терапія лікування вегето-судинних розладів. Отже
потрібно вибрати найбільш вигідну схему лікування вегетосудинних розладів.
Таблиця 12
Розрахункові значення умовних показників для першого
кроку при стані 2
Витрати на
лікування за
конкретною
схемою,
грош.од.

Значення
умовного
очікуваного
ефекту за
кожною схемою
лікування,
грош.од.

Кп1 (1)

3

2500

600

14750

Кп2 (-1)
Кп3 (2)
Кп4 (3)

1
4
4

2500
2500
2500

150
1950
2400

11950
14650
14200

Рівень
загального
здоров’я після
застосування
технології

Очікувана
вигода, що
відповідає
досягнутому
рівню здоров’я,
грош.од.

Схема лікування/
технологія

З цією метою проводяться розрахунки, аналогічні попереднім
і за тією ж самою схемою рекурентних співвідношень. Однак
тут обчислюються оптимальні способи лікування не для всіх
станів, а тільки для одного, другого. У цьому стані очікувана
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вигода від терапії неврологічних розладів – 2 500 грош.од.
Виходячи з даних таблиці перша схема лікування
оптимальна.
Таким чином, отримано рішення задачі. Максимальний
рівень очікуваного ефекту за весь курс лікування гіпертонії
складе 14 750 грош.од.
Згідно отриманого графу рішень, перелік терапевтичних
процедур (у схемах лікування) такий:
1 етап – застосовується середня по інтенсивності схема
застосування кардіопротекторів, яка переводить стан здоров'я із
задовільного у стабільний;
2 етап – перебуваючи в стабільному стані застосовується
інтенсивна схема лікування вегето-судинної дистонії, яка
забезпечує одержання найкращого стану здоров'я;
3 етап – перебуваючи в найкращому стані застосовується
інтенсивна схема лікування неврологічних розладів для
підтримки досягнутого рівня.
Переходимо до наступного етапу моделювання. Він
пов'язаний з оцінкою ефективності розробленої моделі
планування лікувальної практики. Для вирішення цієї задачі
проведемо моделювання процесу лікування, орієнтованого на
максимальну
вигідність,
тобто
типовий
критерій,
використовуваний в різних рішеннях, в тому числі і в медичній
практиці. Природно порівняти отриманий результат з тим, який
розрахований на умовному прикладі. Отже, і даний етап
повинен ґрунтуватися на тих же даних, що дані при
динамічному програмуванні. Очевидно, що найбільш вигідна
для пацієнта схема лікування рівноцінна вибору найбільш
«дешевої» схеми, тобто тієї, яка забезпечує мінімальні витрати.
Початковий стан той же, тобто рівний
2. У цьому випадку отримана вигода в стартовому стані
дорівнює 2 500 грош.од.. Для другого етапу – проведення курсу
лікування вегето-судинних розладів очікувана вигода при стані
2 складе 2 500 грош.од., а мінімальні витрати – 120 грош.од..
Таким чином, ефект – 2 380 грош.од.. Але ця схема лікування
має значний ризик алергічних реакцій і побічних дій, що
переводить стан 2 в 1. У цьому стані на третьому етапі
проведення курсу кардіопротекторів розмір очікуваної вигоди
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не перевищить 1 250 грош.од., а мінімальні витрати –
150 грош.од.. Відповідно, ефект – 1 100 грош.од.. Нарешті, на
наступному етапі проводиться курс лікування неврологічних
порушень і в стані 1 дає максимальний очікуваний ефект в
1 130 грош.од.
Отже, загальний максимальний ефект складе 7 110 грош.од.
У порівнянні з методом динамічного програмування лікувальної
практики (14 750) це більш ніж у два рази менше. Таким чином,
орієнтація на максимальну вигідність одного курсу лікування
дає в два рази гірший результат, ніж орієнтація на ефект всього
клінічного циклу лікування захворювання.
З іншого боку, відомий є той факт, що необхідно
підтримувати здоров'я природними способами (наприклад
спорт, здорове харчування), що виключає значний вплив
фармацевтичних препаратів. У зв'язку з цим логічно
змоделювати випадок, коли лікування орієнтоване на
використання схем з мінімальною інтенсивністю. Це означає,
що на кожному кроці вибирається технологія, що забезпечує
мінімальне позитивне зміщення стану. Для лікування
неврологічних порушень це «Лнр3», для лікування вегетосудинних розладів – «Лвср3», для кардіопротекції – «Кп1». У
цьому випадку вигода на першому етапі 1 900 грош.од.. Однак
при цьому стан переводиться з рівня 2 на рівень 3. Це
призводить до того, що вигода складе 3 750 грош.од., а з
урахуванням витрат на лікування, очікуваний ефект буде
дорівнювати 3 350 грош.од.. При цьому здоров'я підніметься на
1 і складе 4. У цьому стані вигода на третьому етапі складе
5 000 грош.од., а ефект – 4 550 грош.од. Загальний ефект
дорівнює:
Е=2 500+1 900+3 350+4 450=12 200 грош.од.
Порівнюючи результат з 14 750 видно, що і в цьому випадку
ефективність приблизно на 20% нижче, ніж за пропонованою
методикою.
Припустимо далі, що вибір схем лікування орієнтований на
їх максимальну інтенсивність. У цьому випадку загальний ефект
дорівнює: Е=2 500+100+3 800+3 500=9 900 грош.од., що
становить 76% від загального ефекту за пропонованою
методикою.
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Модель лікувального процесу заснована на методології
динамічного програмування лікувальних схем у межах
клінічного
циклу
забезпечує
найкраще
рішення
двокритеріального
завдання
забезпечення
ефективності
медичної практики за рахунок максимізації економічного
ефекту медичних процедур і забезпечення прийнятного стану
здоров'я.
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DOMESTIC MEAT PROCESSING INDUSTRY: ACTUAL
PROBLEMS AND PROSPECTS FOR FUTURE
DEVELOPMENT
The production of meat products is rightly considered to be the
one of the most strategically important areas of ensuring food
independence of any country in the modern socio-economic
conditions. The current situation in this market depends on a number
of factors, so it is systematically analyzed by researchers all over the
world. At present, the main task of the meat processing industry is to
achieve a balanced functioning of many production systems related
to the meat processing and sale of finished products, designed to
meet the current needs of consumers in meat and processed products.
386

Менеджмент ХХІ століття: глобалізаційні виклики

The current functioning of meat processing enterprises in Ukraine
is hampered by insufficient material and technical support of their
activity, extremely low level of quality of raw materials, high
competitiveness of imported analogs, high tariffs for the use of
energy resources, and the lack of a thought-out strategy for managing
the industry as a whole, and profile industrial enterprises in
particular. Acting together, all these factors cause a significant
reduction in production volumes and, consequently, in the cost of
production.
The priority task of the process of increasing the efficiency of the
domestic meat processing market, in our opinion, should be the mass
adaptation of all market participants to changing conditions. In order
to do this, it is first of all necessary to start studying the problems
faced by this industry and to identify possible future directions for its
development.
The main aspects of the problem of the meat processing industry
functioning are defined in the scientific works, written by such a
famous scientists as: O.V. Bogdaniuk, S.O. Vovk, S.A. Vorobyova,
V.M. Goncharov, R.V. Logosh, I.A. Markina, P.M. Makarenko,
V.M. Mykytiuk, I.A. Onosova, V.M. Pasichnyi, I.V. Svynous, V.Y.
Ambrosov, O.V. Mazukenko, V.Y. Mesel-Veselyak, V.P. Goryovui,
S.O. Yenilina, T.G. Dudar and others.
The above mentioned authors investigated mainly the conditions
for the formation and development of the meat processing industry;
therefore, some theoretical, methodological and practical aspects of
managing this direction remained less studied. This statement is
proved also by our analysis of recent literary sources, according to
which the meat processing industry is regarded as an extremely
important basis for the Ukrainian food complex functioning.
However, today in the absence of a purposeful state policy in the
field of creation a strategic vision for the industry development and a
continuous decline in the profitability of production, the main
economic entities of this industry are faced with a complex of
problems that cannot be solved instantly, a priori.
The overall purpose of this study is to identify and analyze the
current problems of the meat processing industry development in
Ukraine and to find possible solutions to these problems.
It is well known that the meat processing industry in the current
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conditions of economic development is of strategic importance not
only from the position of one of the main branches of the food
industry, but also in the context of achieving food security at the
state level and strengthening Ukraine’s position in the world
economy. The level of this industry development makes it possible to
provide the population with sufficient volumes of meat products, and
therefore determines the financial and economic status of enterprises
specializing in agriculture and engaged in meat processing.
Moreover, the meat processing industry is called upon to solve
the following tasks of an economic nature [1, 5, 6]: first of all, to
engage in the production of meat, which is a product with a high
protein content; and secondly, to play a decisive role in the
employment process and in the national economy sustainable
development.
Analysis of the features of the functioning of large-sized
Ukrainian meat processing enterprises allows us to assert that the
meat products market is developing through consolidation. Thus, the
most successful manufacturers form vertical integrated structures in
order to fully cover the cycle of production and sales, which consists
of the time between the feeding of livestock and retail sale of meat
and meat products. The process of such integration, in our opinion,
will finish with the fact that small and medium-sized processing
enterprises, failing to withstand tough competition in the market, will
go bankrupt. That is why it is necessary to pay special attention to
the issues of technical re-equipment of enterprises, which can
become an effective lever of competition. Accordingly, only those
business entities that are now investing a significant part of the
earned funds in improving the technologies used in processing and
selling finished products, expanding production and implementing
the principles of strategic management, will be able to win in this
confrontation.
Among the problems constraining the development of the
domestic meat processing industry, we consider it expedient to single
out the following ones: insufficient material and technical base of
meat production; implementation of ineffective measures that should
protect the domestic market from the invasion of imported livestock
products; the lack of an integrated state program of support of the
domestic producers. Proceeding from this, we have drawn a
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conclusion that the current market of meat raw materials is rather
unstable, because it demonstrates a relatively frequent change in
price and a reduction in production volumes, followed by a
reorientation to cheap types of meat, in particular poultry meat
production [1].
Despite the fact that the meat processing industry plays a decisive
role in the context of the development of the Ukrainian food
complex, it is in a crisis situation, in which insufficient demand for
meat processing products determines an adequate level of demand
for meat raw materials, which is considered unprofitable. The
manufacturers’ positions on these issues are fundamentally different.
Some of them tend to explain such a difficult situation solely by the
inaction of state government, however, the leaders of small-sized
agro-formations, tend to achieve certain price stability without
requiring any subsidies from the state government. The main thing is
that such business entities should not feel any additional obstacles to
their activities, because they cannot risk investing in increasing the
number of livestock or improving the level of technical support for
production, if they are not entirely sure what tomorrow will bring.
It is known that the raw material necessary for the production of
meat products is primarily livestock and poultry. Processing
enterprises purchase it from commodity producers, which are obliged
to organize this process in such a way that the activity of this
industry could be called cost-effective. The quality of livestock
raised affects the economic performance of the meat processing
industry by determining the level of prices. Normative indicators of
fattening of livestock and procedural order of its realization at the
profile enterprises are defined by special normative documents. Their
observance or neglect adequately affects the achievement of the
desired level of selling prices.
The current state of the purchasing power of the Ukrainian
population and, accordingly, the demand for agricultural products
was affected by several factors, in particular: the global economic
crisis, the difficult social and economic situation in the country,
political uncertainty, high rate of inflation, general decline in
production etc.
As a result, the excess of meat production over demand and the
real needs of importers in the near future will lead to a significant
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reduction in the number of meat processing enterprises and will
provoke an imbalance in the world market of cattle-breeding
products, swine and poultry market, which is already acutely aware
of the influence of a number of financial and economic factors.
Thus, the processing enterprises operating in Ukraine are now
deprived of stability and the desired level of state support. Instead,
they are forced to confront many of the challenges of modern
economic development (including the problem of defective price
policy in the market, undisclosed export potential, insufficient
number of markets). In this regard, international investors are afraid
to invest their own funds in the development of the Ukrainian food
complex. However, they consider pigs and poultry farming to be
profitable in a relatively short time period, but cattle breeding, which
can only be profitable in 6-7 years is not very interesting for
investors [3].
During the conducted sociological survey our respondents (top
managers and managers of meat processing enterprises) indicated to
us the main reasons for the decline in the meat processing industry,
which are as follows: instability in prices for the purchase of raw
materials; a decrease in number of cattle, pigs and poultry; a sharp
decrease in the volume of exports of meat products, caused by the
differences between Ukrainian legislation in the field of control of
safety and quality of raw materials and the current rules in the
territory of the EU countries and the Russian Federation; inefficiency
of the taxation mechanism; inefficient state support; deterioration in
the level of solvency of the population of Ukraine; the use of
obsolete equipment at enterprises; unjustifiably low level of wages
and related reduction of labor activity.
In our opinion, the list of the above reasons for the unsatisfactory
state of the meat processing industry should be supplemented by one
more fact; in particular, it is about ignoring the advantages of
strategic management by enterprise managers. According to the
results of our survey, the majority of the managers believe that the
state of strategic management in their enterprises can be assessed as
good one. It is not surprising that the main factors of influence on the
development of the enterprise are the conditions of the macro
environment, so the influence of internal or local factors is
underestimated. This proves once again that managers of many
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enterprises do not realize the essence and advantages of strategic
management. The analysis of the recent literature devoted to the
specifics of the implementation of the principles of strategic
management convincingly proves that the main emphasis at the
enterprise level is shifted exclusively on the marketing strategy.
Thus, managers, when planning work, give insufficient attention to
the organizational and managerial aspect of the functioning of the
enterprise (in particular, the development of an effective system of
personnel management, the development of image and brand
policies).
We believe that in order to solve the pressing problems in the
meat processing industry, it is necessary to do as follows: reform the
mechanism of economic relations, providing for the mandatory
observance of the law of value in the process of forming the
foundations of the price policy; introduce an effective mechanism for
supporting animal husbandry from the state budget; simplify the
system of taxation, subsidies and lending at the level of the state; to
update available materials and techniques; develop a system of
employee incentives with the purpose of internal motivation.
Thus, in order to stabilize the further development of the domestic
meat processing industry, it is important to develop an effective
methodology that will be implemented through a combination of
strictly managerial tools and the specifics of the functioning of the
food complex in Ukraine. However, this cannot be achieved without
a fundamental upgrade of the production facilities of enterprises
specializing in meat processing. In our opinion, in the long term
period this will allow increasing the level of labor productivity and
improving the standards of products. In this context, it is necessary to
improve strategic management, due to the development of which
small and medium-sized enterprises, through functional and
production flexibility, will be able to compete with the advanced
producers of the industry in competition.
So, in the course of our research it was found out that the priority
task of the meat processing industry in Ukraine is related to the need
to satisfy the requirements of the population in meat products.
Among the main reasons for the decline in meat production are a
significant reduction in the number of pigs and cattle; the
impossibility of an accurate calculation of prices and incomes from
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the sale of meat products; insufficiently effective state support. On
the basis of the analysis of the actual problems of the functioning of
the domestic food market, we proposed a set of measures, the
successful implementation of which would contribute to the
development of the meat-processing industry in Ukraine. These
activities, in particular, are concerned with: the development of an
effective mechanism for economic relations based on compliance
with the law; the improvement of the system of support to producers
of livestock products at the state level; the development of a system
of employee incentives; the improvement of the mechanisms of
taxation, crediting and provision of subsidies from the budget; the
development of material and technical support of the business
entities; the implementation of the foundations of a modern system
of strategic management in processing enterprises of the agricultural
sector in Ukraine.
Further research in this direction may be devoted to the issues of
improving the mechanisms of strategic management of meat
processing enterprises considered by us as an indispensable condition
for the development of the food market in Ukraine.
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MODERN REASONS REGARDING THE NECESSITY OF
CHANGING THE AGRICULTURAL LAND USE SYSTEM
Modern intensive agricultural systems are aimed at the effective
use of land and other resources in order to obtain the maximum
quantity of high quality agricultural products with the least cost in
specific natural and economic conditions. These systems are also
aimed at combating drought problems, soil erosion, ensuring
environmental safety and protecting the environment.
Many of the economically and technologically developed countries
for many decades go through the biologization and ecologization of
agricultural systems. Over the past decades, Ukraine has been
separated from the world’s trends in such issues through the
ideologization of the achieved results, the directness of
implementation of suitable agrarian recommendations, and low energy
prices. This contributed to the use of high-cost and low-efficiency
technologies at a time when the economy was still considered to be
fairly stable [3].
The results of studying the history of the development of
agriculture as the basis of the system of agricultural land use in
Ukraine allow us to conclude that it developed over many centuries in
conditions of irreversible decline in soil fertility. The reproduction of
fertility was partial and it was carried out by introducing organic and
mineral fertilizers, which were always not enough to create a nondeficit balance of humus in the soil. In general, the latest history of the
evolution of land-use technologies can be divided into four main
stages, which reflect certain levels of economic, resource, scientific
and technical state of the country’s production as a whole [9].
Thus, the first stage covers the period until the middle of the
twentieth century. Organic farming, crop production and agricultural
production were based mainly on natural, biological factors and were
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environmentally friendly. Virtually no mineral fertilizers and
pesticides were used. Organic fertilizers contributed an average of
2-3 t/ha of arable land. The fields were occupied mainly by local
varieties and in a small number of cases they were occupied by
selection varieties. The technical means used in agriculture were no
more than 20-25% of their total demand, and the soil was not recompacted by agricultural machinery because of its small amount. The
yield of agricultural crops in terms of grain was estimated at the level
of 0.6-0.8 t/ha.
Individual, and then small and medium-sized farms, as well as
agricultural enterprises prevailed. The share of the rural population in
the country was about 70%. For this period, there is a colossal
destruction of agricultural production during the war and its further
restoration in the post-war period. The level of food security in the
country in this regard has changed dramatically.
The second stage (1951-1975) is characterized by a slow build-up
of intensification factors and the widespread predominance of
extensive agricultural practices. The level of application of organic
fertilizers grew insignificantly and amounted to 3-4 t/ha of arable land.
The volume of imported mineral fertilizers has increased to
10-15% of the demand. Selective varieties, hybrids of extensive type
and in a much smaller amount of semi-intensive type were grown
almost on the whole area of crops. Saturation with agricultural
machinery, including heavy equipment, has grown to 50% or more of
its requirements, and the density of soils considerably increased.
Numerous cases of chemical pollution of the environment and
agricultural products have appeared. The yield of agricultural crops in
terms of grain has increased to 1.6-1.8 t/ha. The scale of the activity of
agricultural enterprises sharply increased due to the combination of
medium and small farms. The share of the rural population has
decreased to 40%. The volume of production of agricultural products
in individual households decreased.
The third stage (1976-1992) is characterized by an increase in the
volume of application of mineral fertilizers to 50% and pesticides to
20-30% of their total demand. The norms for the application of
organic fertilizer remained at the same level and amounted to
3-4 t/ha of arable land.
Varieties and hybrids of semi-intensive and intensive types
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prevailed in crops. The share of heavy and wide-spread agricultural
machinery has sharply increased, that is why the scale of soil
compaction has increased. The yield of agricultural crops in terms of
grain was estimated at the level of 1.5-2 t/ha. At the same time, the
average annual production of most types of crop production decreased
or stabilized at the level of the corresponding indicators achieved in
the 1970s. The degree of pollution of the environment and products by
nitrates, heavy metals, and pesticides has been increasing everywhere.
Scales of acid rain fall out. The share of the agricultural population
decreased to 34%. In addition, the situation with providing the
population with food products has become much more complicated,
the crisis phenomena in the economy of the region have worsened.
At present, there is no comprehensive answer to the question of the
causes of the aggravation of the food situation in the 1980s. Most
often, the main argument is the thesis of insufficient volume of capital
investments in agriculture. However, the persistence of tension in the
production of agricultural products took place against the backdrop of
increased attention to this area, a multiple increase in the inflow of
material and technical resources into the agro-industrial complex.
Moreover, the average annual capital investment grew by 40%. It is
likely that in many respects this situation has arisen because of
irrational nature management and underestimation of the
correspondence of existing priorities to long-term tasks of the
agroindustrial complex development.
The fourth stage (1993-2001) – during this period of economic
recession, the volumes of mineral and organic fertilizers and pesticides
were reduced by more than 50%. Only 20-30% of farms have
maintained a high level of intensification (they contribute about 40-60
kg/ha of fertilizers and carry out one soil treatment). Along with
varieties of intensive-type hybrids, semi-intensive and native varieties
are widely used, and the level of technical support for agricultural
production has also significantly decreased. The rate of pollution of
the environment has significantly decreased, but the level of
environmental pollution remains quite large. The yield in terms of
grain was 1.5-2.2 t/ha.
Based on the analysis of the main stages of the development of
land use and agricultural production, the following conclusions can be
drawn:
395

Маркіна І. А., Аранчій В. І., Сафонов Ю. М., Лепейко Т. І. та ін.

the application of a non-complex approach to the use of capital
investment and material and technical resources failed to achieve a
significant breakthrough in the most important indicators of the
development of the agricultural sector;
ignoring the long-term priorities of agricultural development has
led to the fact that soil fertility as a major factor in production has not
only not risen, but also in the absolute majority of regions has
decreased due to the degradation of humus, erosion and soil
contamination.
An analysis of the nature of land use and agricultural technologies
used in production processes shows that, besides environmental
security and production costs, social and legal aspects, marketing,
quality control, state support, and the like should be taken into
account.
For the objectivity of the analysis carried out, it is necessary to
clearly present and take into account the current conditions of
conducting agriculture in Ukraine, as well as the reasons or
components on which the success of economic activity depends.
Among the many components of the influence on the production
activity of a certain individual household, as well as on the whole of
the agricultural industry under the existing agricultural systems, the
most important can be determined as:
social components, which include the number, age and
qualification of able-bodied rural population, fertility, migration,
educational level, financial situation and physical and social
conditions;
ecological components, which include not only control of erosion,
but also preservation and increase of soil fertility, environmental
protection, reduction of greenhouse gas emissions into the atmosphere;
economic components, which include not only lead costs, energy
and metal capacity of agricultural machines and implements, but also
possible increase in the cost of necessary material resources for
agriculture in the absence of adequate growth of prices for agricultural
products, increase in profits etc.
Social preconditions for changing land use practices. The social
nature of society is determined by the labor force that actually
functions in the production process – it is the main part of labor
resources. The rest of these resources include a potential labor force,
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which can take part in the production processes and services. The
social and economic conditions prevailing in Ukraine [10] are a
significant factor in the formation of the rural population.
Convincing evidence of profound changes in the social sphere of
rural areas can be drawn by the ratio of urban and rural population
according to population censuses data. Comparing the current statistics
of the population according to the results of the
All-Ukrainian Census of 2001, when the population of Ukraine was
48 million 457 thousand persons, of which the urban population was
32 million 574 thousand persons (67,2%), the rural population –
15 million 950 thousand persons (32,8 %), therefore, it is possible to
note a clear tendency to further decrease of the total number of rural
population. During this period, the total population of Ukraine
decreased by 2494.1 thousand persons, while the rural
population decreased by 1444.9 thousand persons.
According to the data of 80-year period, the share of the rural
population for the period from 1927 to 2010 decreased from 81.5% to
31.4%, or 0.6% annually. For the period from 1970 till 2010, its total
number has decreased in Ukraine by 7 million people, or by 32.7%,
and in recent years (during 2001-2010), the annual rate of decline in
the rural population was about 0.14%.
As for the reasons for this social situation, the structural and
dynamic changes in the rural population number occur in two opposite
directions: on the one hand, the number of children, adolescents and
people of working age is decreasing, and on the other hand, the
number of pensioners is growing. Therefore, the Ukrainian rural
population is rapidly aging and the demographic basis of its
reproduction is narrowing. Moreover, the pace of these dynamic
changes has acquired a stable negative character. The migration of the
rural population is intensified due to unsatisfactory social and living
conditions in many villages in Ukraine. The intensive outflow of rural
youth as a result of unsatisfactory working conditions and living in
rural areas has intensified negative demographic processes. The
resulting crisis situation narrowed the natural basis for the
reproduction of villagers, caused deterioration in their quality
parameters and a reduction in labor potential, especially those
employed in the agrarian sphere [2].
Agriculture has always been characterized by a significant spatial
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distribution of production. All current trends in the demographic
situation show that this feature will only increase, which also imposes
its demands on the agricultural system. In these conditions,
economically effective agriculture can only be carried out at low costs
and low labor intensity of products.
The latter can only be achieved by increasing the productivity of
each employee. This is not only a characteristic feature of our country,
it is a world trend. For example, in Canada in the steppe areas, each
farmer must cultivate up to 500 hectares, and often much more
hectares. Only with such productivity and a yield of
20-25 centner/ha of wheat a farmer can have the required level of
profitability and a sufficient level of profit.
Environmental preconditions for changing land use practices.
Modern technologies of cultivation of agricultural crops provide for
multiple influence of running systems of machine-tractor units on the
ground. On typical chernozem, with multiple passes of tractors of
different grades (T-16M, MTZ-52, MTZ-80, T-74 and especially
T-150K), in a layer up to 10 cm the soil density may exceed the
critical for most agricultural cultures value (1.3-1.4 g/cm3). As a result
of densification, the water permeability of the soil is substantially
reduced, the amount of productive moisture in it decreases, and finally
the crop yield also decreases. With fourfold coverage of the soil with
traces of the wheels, the barley yield decreased from 38.4 to 17.1
centner/ha and oats yield decreased from 33.3 to 23.6 centner/ha [5, 7].
However, the most disturbing consequence of this intensification
factor is that the chemicalization of agriculture leads to environmental
pollution. It is not uncommon for mineral fertilizers and other
chemicals to be introduced inadvertently, and sometimes irresponsibly.
This leads to the accumulation of chemicals in the soil, groundwater,
to their excessive content in crop production, and through feed – and
in food products of animal origin.
A high level of plowing of the territory is manifested in a negative
way due to a decrease in its ecological stability. The high specific
gravity of the least sustainable from the ecological point of view of
land (arable lands, cultivated crops, roads, built-up lands, etc.) leads to
the formation of a low level of environmental sustainability of the
territory. This is only reinforced by the scientifically unjustified
structure of crop areas existing in most agricultural households and the
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inappropriate placement of crops, without taking into account the
terrain. In combination, this leads to an increased risk of water erosion
and soil deflation [1, 3, 4].
Economic preconditions for changing land use practices. The
system of agriculture can claim the role assigned to it and be used in
the production processes only in cases of its expediency and economic
efficiency. Estimations of the economic efficiency of any system is a
fairly problematic task because of the complexity of the system and
the dependence of the final result of its activity on a significant
number of variables.
Such variable factors are the following ones: climatic conditions,
ground cancellations and their condition, prices for fuels and
lubricants, fertilizers, protective equipment, terms of sowing and
harvesting of crops, logistics of field work, the size of land use of an
individual household, the availability of appropriate infrastructure, etc.
Due to the fact that the system of agriculture has a direct impact on
the productivity of agricultural crops, cultivated and indirect influence
on the state of the environment, in calculating the economic efficiency
of the agricultural system, it is also necessary to take into account the
costs of maintaining a proper state of the environment within a certain
region [3].
When choosing a specific type of agricultural system, it should be
borne in mind that with its further introduction, it is likely to reduce
yields and deterioration in the quality of agricultural products, since
biologization should be perceived as an investment project for the
revival of land resources, which does not always ensure high technical
and economic indicators. According to FAO statistics, with the
transition to alternative agriculture, yields of grain crops may decrease
by 10-20%, potatoes and sugar beets by 35%. The experience of US
farmers shows that the organic agricultural system, in comparison with
the system where higher doses of mineral fertilizers are used, reduces
the crop yield by more than two times. Thus, the yield on the industrial
system of agriculture was estimated as follows: 41 centner/ha of the
winter wheat, 33 centner/ha of barley, 86 centner/ha of corn grain,
26 centner/ha of soybean; on organic agricultural production system
accordingly – 19, 14, 36, 10 centner/ha. Therefore, new directions in
agricultural production systems should develop not as an opposition or
replacement of the traditional ones, but simultaneously with them all
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[3, 6].
Coming to the conclusion, it is worth by saying that the financial
and economic problems acquire special significance in the conditions
of introduction of alternative systems of agricultural land use. The
most significant among them are: risks associated with possible
changes in the market of organic products during the implementation
of the system, financial losses due to reduced yields and production
volumes, lack of risk insurance mechanisms and financial support
from the state budget.
Many managers of farms and agronomists are forced to abandon
the traditional technology of soil cultivation and move to minimum or
zero technology. This is facilitated by the dissemination of information
on the use of such technologies on the American continent and in
Western Europe.
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ДІДЖИТАЛІЗАЦІЯ УПРАВЛННЯ ЗА УМОВ ЗМІН
НАЦІОНАЛЬНОЇ ЕКОНОМІКИ УКРАЇНИ В
ГЛОБАЛІЗАЦІЙНИХ ПРОЦЕСАХ
Розвиток та підвищення сучасних запитів суспільства до
державних механізмів національної економіки стали суттєво
залежними від рівня доступу до інформаційних технологій.
Економічні процеси в національних масштабах виступають
одним з факторів змін в державному урядуванні. Підвищуючи
спроможність краще взаємодіяти з бізнесом та громадянами
України, створюється новий вид комунікації, як електронне
урядування. Але при впровадженні змін за допомогою
інформаційних технологій ми повинні враховувати всі верстви
населення України та їх економічну діяльність. Основна
проблема полягає у визначенні можливих результатів впливу на
національну економіку впроваджуючи зміни в механізмах
урядування.
В своїх наукових працях інтеграцію змін в державному
урядуванні та їх вплив на національну економіку, шляхом
впровадження е-урядування зазначають наступні вчені як
А. Асанова А, А. Атаманчук, В. Баєв, О. Баранов, В. Дрожжинов,
О. Ємельяненко,
В. Іщенко,
І. Клименко,
Г. Литвинов,
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О. Максимчук, А. Семенов, А. Ткаченко, С. Чукут, О. Штрік,
О. Юлдашев.
Теоретичні аспекти впровадження електронного урядування
зазначено наступними вченими, як О. Голобуцький, М. Демкова,
Д. Дубов, А. Журавльов, В. Єганов, І. Клименко, П. Клімушин,
К. Линьов, І. Погребняк, А. Семенченко, В. Шеверда,
О. Юлдашев та ін. Однак вплив електронного урядування на всі
аспекти функціонування держави, зокрема економічний
потребує подальшого дослідження.
В наукових роботах проблеми впровадження інформаційних
технологій в державний апарат висвітлили у наукових працях
такі вчені як І. Агармизян, Р. Базаров, О. Баранов, П. Беспалов,
А. Береза, М. Вершинін, М. Демков, С. Дубова, В. Дрожжинов,
І. Георгієв, О. Григір, А. Данилин, В. Зякун, О. Ємельяненко,
І. Клименко,
В. Коляденко,
В. Лисицький,
Г. Литвинов,
В. Масарік,
О.Миланко,
В. Ніколайчук,
А. Семенченко,
В. Сіряченко, В. Ревенко, О. Семенов, Е. Талапіна, О. Титаренко,
С. Чукут, А. Штрик та ін. Тому подальше висвітлення проблем та
підходів щодо впровадження е-урядування є важливим етапом
становлення
стабільного
функціонування
національної
економіки.
Метою
роботи
є
дослідження
шляхів
розвитку
інформаційних технологій в системі державного урядування та
рівень впливу на національну економіку України; аналіз
особливостей та переваги впровадження електронного
урядування в Україні та висвітлити базис ефективного
механізму інтеграції е-урядування в рамках національної
економіки; дослідження закордонного досвіду впровадження
електронного урядування на прикладі Європейського союзу,
зокрема такої держави як Франція.
Зростання ролі інформаційних технологій має на меті
створити більш ефективний механізм управління національним
господарством України завдяки підвищенню можливостей
надання різних послуг в онлайні, що допомагає скорочувати
ресурсозатратність на отримання інформації. Система
електронного управління державними механізмами функціонує
на наступних принципах:
1) Cоціальний – трансформує в більш ефективні публічні
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відносини, що полягають в
мотивації суспільства більш
активної діяльності;
2) Організаційний – сприяння налагодженню комунікація
між ієрархічною ланкою державних органів, що впливає на
зменшення економічних затраті;
3) Презентаційний – полягає в подоланні бюрократичного
механізму, створюючи більш гнучкі форми кооперації між
державою та суспільством;
4) Зв’язки з громадою – використання аналітичного та
предикативного інструментарію в запитах економічних,
політичних та соціальних аспектів, реалізуючи це в державні
цілі;
5) Образотворчий – отримання інструментарію в реалізації
своїх прав та свобод суспільством в цілому.
Електронне урядування має ряд переваг: 1) Для бізнесу –
отримання доступу к адміністративним послугам через мережу
інтернет, що ставить за мету підвищення економічного розвитку
послуг; 2) Для громадян – змога приймати участь в усіх
державотворчих процесах через Інтернет та легкий доступ к
адміністративним послугам з боку держави; 3) Для уряду –
зниження економічних витрат, підвищення ефективності роботи
та концентрація уваги на стратегічному розвитку держави,
зокрема економіки держави [1].
Зміни в державних органах влади, шляхом впровадження
електронного урядування повинні спиратися на нормативноправову базу, фінансово-матеріальне забезпечення, кадровий
потенціал, систему організаційно-методологічних підходів. На
даний момент впровадження електронного урядування є
хаотичним та неуніфікованим к єдиним стандартам, що може
згубно вплинути на показники національної економіки України.
Тому для стабілізації даного стану речей повинна
враховуватися вся різноманітність функціонування держави в
таких аспектах як економіка, законодавча база та суспільство.
Потребує нашої уваги Концепція розвитку е-послуг в Україні,
що базується на наступних принципах впровадження
електронних послуг в Україні як 1) Орієнтація на споживача;
2) Доступ; 3) Безпека; 4) Зниження рівня бюрократизації;
5) Бази даних електронної інформації; 6) Прозорість;
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7) Ефективність; 8) Гнучкість технологій [2].
Таблиця 1
Діяльність уряду Франції по впровадженню
е-урядування [6]
Рік
1998

1998

2000

2000

2003

20032004
2004
2004

2005
2005

2007

Державні заходи, щодо е-урядування
Погоджена й затверджена всіма органами державної влади генеральна
стратегія формування в країні «інформаційного суспільства» і побудови
структур «електронного уряду».
Організовані два спеціальних міжвідомчих комітети: з питань інформаційного
суспільства і з технічної підтримки розвитку інформаційних і комунікаційних
технологій в урядових службах.
У
жовтні
2000
р.
створюється
новий
централізований
адміністративнодержавний Інтернет-портал «інформаційної адміністрації»
(французькою, англійською та німецькими мовами).
Закон про електронний підпис (Закон про електронну взаємодію між
користувачами та державними установами та між державними органами) від 13
березня 2000 р. легітимізує електронні підписи і документи з електронним
підписом.
Міністерство з питань забезпечення е-врядування таадміністративних реформ
Франції розробило та видало стратегічний план ADELE (ADministration
ELEctronique).
При Міністерстві адміністративних реформ була розроблена стратегічна
програма ADELE що складається з техніко-економічного обґрунтування цілей і
завдань, поетапного опису процесів адміністративної реформи .
Закон про конфіденційність електронної економіки. Він діє з 21 червня 2004 р.
та встановлює правову основу розвитку послуг електронної комерції у Франції.
Закон про державні закупівлі електронних комунікацій діє з 9 липня 2004 р. і
передбачає широке використання нематеріальних державних закупівель для
підвищення ефективності поточних процедур
Створене Головне управління з державної модернізації (General Directorate for
the Modernisation of the State (DGME)) .
Закон «Про електронну взаємодію між користувачами суспільних послуг
(громадяни, бізнес-структури) і державними установами, організаціями і
взаємодія між державними органами»,
Уряд ініціював створення нового централізованого для кожного громадянина
країни власного персонального порталу Інтернет.

Основними перепонами на шляху змін впровадження
інформаційних технологій є високий ціновий діапазон,
багаторівневість трансакційних послуг, нормативно-правова
база, кадровий ресурс, фінансові ресурси держави, Згідно оцінки
експертів Transparency International,знаходячись в кризовому
становищі українська національна економіка в умовах дефіциту
бюджету повинна отримувати всі гроші за зазначеним статтями
витрат.
В 2011 році Україна приєдналася до OGP-ініціативи – метою
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виступає стандартів відкритості та прозорості дій влади, що
може вплинути позитивно на економічний результат
національної економіки України. В разі здійснення прийнятих
ініціатив уряду за допомогою інформаційних технологій буде
створено одну систему між всіма органами влади, що
пришвидшить можливості обміну інформацією. До цієї системи
також треба віднести наступні елементи державної та
комерційної діяльності національної економіки як електронна
демократія, електронне урядування, електронні послуги,
електронна комерція [3].
Економічна складова інформаційних технологій полягає в
накопиченні знань, на стримання яких вплинути майже
неможливо в сьогоднішніх умовах. Істотним показником
інформаційних технологій для національної економіки рівень
відновлення: покоління інформаційних технологій змінюються
кожні 3-5 років.
Саме завдяки знанням які накопичуються та активно
використовуються в інформаційних технологіях підвищується
рівень спроможності систем адаптації до зовнішніх та
внутрішніх чинників національної економіки [4].
Спираючись на міжнародний досвід під тлумаченням
електронного уряду мають на увазі електронний портал, інші
вважають, що це комунікація державних органів влади з
громадянами через мережу інтернет, а останні трактують як
надання онлайн адміністративних послуг державними органами
влади. На нашу думку це наявність всіх цих компонентів.
Одними з провідних держав в інтегрування електронного
уряду є США, Данія, Канада, Фінляндія, Австралії. Багато
держав мають свої плани щодо розвитку інформаційних
технологій в електронному урядуванні, наприклад як Індія, що
спирається на розвиток знань, розвиток інформаційних систем,
інформаційних і комунікаційних технологій в урядових
процесах.Домінування в інтеграції інформаційних технологій в
урядування наступний ряд держав як Канада – 68% та
США – 62%, Данія і Сінгапур – по 56%, Австралія, Франція,
Японія – по 55%, однак в таких державах як Португалія ці
послуги мають 34%, Південно-Африканська республіка – 22%,
Бразилія – 17 % [5].
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Рис. 1. Модель діджиталізації трансформаційних процесів
національної економіки України
Спираючись

на

міжнародний
406

досвід

запровадження

Менеджмент ХХІ століття: глобалізаційні виклики

електронного урядування Україна повинна використати його та
адаптувати до потреб своєї національної економіки.
Враховуючи досвід Європейських держав Україна повинна
придержуватися наступних принципів:
1) Діджиталізаця – надання електронних послуг є
першочерговою можливістю отримання адміністративних
послуг;
2) Уніфікація стандартів отримання електронної інформації
для громадян та бізнесу;
3) Доступність – цифрові послуги, що доступні всім
верствам населення;
4) Відкритість – можливість корегувати інформацію
громадянам та бізнесу;
5) Відсутність фрагментарних ефектів з боку державних
органів влади;
6) Безпека даних, що реалізується через різні індинтефікаціні
інструменти програмування;
7) Очікуваність змін – наслідок високої динаміки
модернізації інформаційних технологій [7].
Діджиталізація
економічних
процесів
національної
економіки виступає, як імплементація заходів, щодо зміни
відносин між господарюючим суб’єктами, державою та
громадянами України, суттєво збільшується значення принципів
які імплементують діджиталізацію в економічних процесах
національної економіки України тому як від них залежить рівень
колаборації всіх учасників даного процесу, але слід не забувати
наявність факторів (характеристик інформаційного сектору
національної економіки, державних механізмів) та перепони які
можуть виникати в процесі трансформації економічних процесів
інформаційними технологіями, що формують підґрунтя в
національній економіці України.
Тому основним вектором змін буде наступне, як: обізнаність
населення, активізація громадянської участі в державотворчих
процесах, освітня сфера, політичний процес, активне
використання е-послуг, підвищення рівня комунікації, зміни в
підходах до демократичного діалогу між усіма учасниками
економічних процесів національної економіки за рахунок
використання інструментарію діджиталізації.
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Підсумовуючи наше дослідження, щодо становлення
електроного урядування, як способу отимізувати економічні
процеси національної економіки, але змінити на позитивні
результати в інших сферах держави.Зміна орієнтирів України в
бік європейської спільноти потребує відповідності уніфікованим
стандартам Європейського союзу, що покликані вирішити нерівні
можливості в інтеграції інформаційних технологій в державні
органи влади.
Електроне урядування має стати точкою відліку змін у
відносинах між громадянами бізнесом та органми державної
влади. Це означає що інструментарій інформаційних технологій в
державних органах влади може стати стабілізуючим елементом
національної економіки України.Заснування нового етапу змін
розпочалось, але який шлях ми обремо все залежить від
національних запитів національної економіки України, що
відображає всі законодавчі, соціальні та економічні аспекти
життя в Україні.
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Полтавская государственная аграрная академия
СОЦИАЛЬНАЯ БИЗНЕС ОТВЕТСТВЕННОСТЬ КАК
ФАКТОР ПОВЫШЕНИЯ КАЧЕСТВА ЖИЗНИ
НАСЕЛЕНИЯ
В результате общепринятого на уровне государства курса на
евроинтеграцию в Украине активизировалось изучение основных
аспектов политики налогообложения в странах Европейского
союза. Подписанное между Украиной и ЕС соглашение об
ассоциации только усилило научный интерес исследователей к
данному вопросу.
Общеизвестно, что социально-экономическое развитие
любой страны происходит под непосредственным влиянием
трансформаций глобального масштаба, касающихся социальнотрудовой сферы. Безусловно, желание Украины сблизиться с
Европой будет оставаться несбыточным до тех пор, пока
качество жизни украинцев не улучшиться. Именно от этого
показателя зависит качество трудового потенциала и
перспективы развития государства в целом.
Уровень экономического достатка страны зависит от целого
ряда факторов. Качество жизни населения в данном контексте
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имеет первоочередное значение. Однако в современной Украине
уровень и качество жизни людей как основной шаг к
достижению устойчивого социально-экономического развития
носит пока только декларативный характер. Данный факт
объясняется
недостаточно
продуманными
критериями
проведения объективного анализа показателей, на основании
которых можно констатировать тот или иной уровень качества
жизни разных социальных групп населения и на основании
проведëнного анализа осуществить комплекс преобразований
(структурное ранжирование, реализацию государственной
политики в данном направлении и т.д.).
Изучением
проблемы
повышения
качества
жизни
интересовались многие отечественные и зарубежные учëные.
Разработке теоретико-методологических аспектов данной
проблематики посвящены работы В. Горбатова, О. Крентовской,
В. Литвинова, И. Мандибуры, И. Маркина, А. Мельниченко,
М. Папиева, С. Сирджи, Н. Сытниковой, М. Татаревской,
Н. Федирко и др. Перечисленные авторы занимались
исследованием специфики понятия «качество жизни населения»
и предлагали конкретные пути улучшения этого показателя.
Несмотря на особенное внимание общественности и
представителей научных кругов к проблеме повышения
качества жизни, несколько принципиально важных вопросов
остаются неразрешëнными в силу своей неоднозначности. Их
дискуссионный
характер
и
частичное
разрешение
свидетельствует об актуальности, теоретической и практической
значимости данного исследования, которое посвящено
теоретико-методологическому обоснованию и разработке
рекомендаций относительно акцентуации соцответственности
бизнеса в контексте повышения качества жизни населения.
Как известно, одним из самых важных качественных
показателей социальной среды являются условия труда.
Большинство учëных солидарны во мнении, считая, что
условия, в которых человеку приходится работать, влияют на
состоянии его здоровья и трудоспособность, обуславливают
трудовой потенциал работника в целом.
В свою очередь, критерии условий труда зависят от
определëнных факторов производственной среды и трудовых
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процессов. Оценка показателей уровня жизни населения
происходит в результате сопоставления задекларированных и
фактических норм.
Другими не менее важными компонентами социальной
сферы являются коэффициент коррупции и политическая
ситуация. Текущая политсистема Украины лишена достаточного
опыта автономного функционирования и по-настоящему
действенных традиций управления. Многие эксперты
объясняют это высоким уровнем тенизации экономики и
коррупции в обществе. Теневая экономика приводит к
масштабным изменениям: значительным потерям бюджетных
ресурсов; невозможности руководить в полной мере
процессами, которые происходят в социально-экономической
отрасли; разрушению фундаментальных основ социальной
сферы; поляризации населения по принципу достатка.
На качество жизни украинцев влияет и текущее состояние
экологической системы. Условия проживания, специфика
ведения хозяйства и отдых людей напрямую зависят от
климатических факторов. В связи с этим возникает острая
необходимость
исследовать
особенности
погодных,
климатических условий, спрогнозировать их изменения и
оценить роль в контексте состояния окружающей среды.
Украина,
имея
неоценимый
природно-климатический
потенциал, наделена всеми условиями, необходимыми для
улучшения качества жизни в будущем.
Интенсивное появление новых социально и экономически
обусловленных
обстоятельств,
переформатирование
существующих ранее ценностей и стандартов спровоцировало
стремительную
переоценку
количественно-качественных
показателей уровня материальной состоятельности, вследствие
чего наметился активный поиск эффективных механизмов,
способных обеспечить социальную защиту всех слоëв
населения.
Феномен повышения уровня жизни является довольно
динамичным, поэтому нуждается в постоянном и пристальном
контроле. Данный факт обусловлен тем, что чем больше
текущих потребностей обеспечивается, тем большая их часть
актуализируется. Исходя из этого, анализируемое понятие
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интерпретируется нами полиаспектно и мультифункционально:
во-первых,
как
акт
достижения
желаемой
степени
благосостояния, а во-вторых, как создание условий,
необходимых для нормальной человеческой жизнедеятельности.
Социальная ответственность бизнеса (далее по тексту –
СОБ), которая играет в данном контексте немаловажную роль,
для каждого отдельного взятого субъекта процесса повышения
уровня жизни должна быть чётко регламентирована и
оцениваться с позиции существующих международных
стандартов, касающихся устойчивого развития, как минимум, по
трëм
основным
направлениям
(экономика,
экология,
соцполитика).
СОБ в отношении экономической сферы подразумевает
значительные капиталовложения, необходимые для апробации
новых технологий, улучшения потребительских свойств и
повышения социальной значимости товаров и услуг, которые
производятся.
Экологический
компонент
социальную
ответственности указывает на наличие затрат для приобретения
специальной техники, позволяющей оптимизировать технику
безопасности на производстве. Средства, необходимые для
обеспечения сотрудникам предприятия и их родным
социальных гарантий, которые предусмотрены государством
(разрешение проблем в плане трудоустройства, охраны
здоровья, получения образования, приобретения жилья и
прочего) определяют социальную константу СОБ.
Нести социальную ответственность за повышение уровня
жизни населения в идеале должны все заинтересованные
участники, однако в последнее время всë чаще приходится
слышать именно об ответственности со стороны бизнеса. По
нашему мнению, в первую очередь нужно говорить о
социальной обязательности представителей власти, которые
пока не в состоянии самостоятельно обеспечить желаемый
уровень всеобщего благосостояния. В связи с этим инициативу
перенимает сфера бизнеса. Еë апологеты усиливают позиции
путём лоббирования собственных интересов. То есть пытаются
влиять на органы власти, чтобы возникли необходимые для их
дальнейшего процветания предпосылки.
Под понятием «повышение качества жизни» понимаем
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сочетание мероприятий, которые планируются и реализуются
симультанно консолидированными усилиями властей, бизнеса и
населения (в меру их возможностей и функционального
потенциала) для удовлетворения нужд населения. Отметим, что
принятые меры только тогда становятся по-настоящему
результативными, когда действия всех субъектов объединены и
скоординированы.
Между развитием инфраструктуры и материальным
благополучием населения страны прослеживается когерентная
связь. Активное социальное соучастие представителей бизнеса
(расширение рынка сбыта, мероприятия по повышению
производительности труда, проекты по охране окружающей
среде) обусловлено зачастую их собственными интересами –
формированием и поддержанием положительного публичного
имиджа.
Во многих странах конкретно оценить участие деловой элиты
в процессе повышения уровня жизни практически невозможно,
ведь некоторые проявляют свою социальную позицию
анонимно. Речь идëт о благотворительности в чистом виде.
Точно определить те направления и показатели, на которые
крупные предприниматели влияют сильнее, чем кто-либо
другой, эксперту не составит огромного труда.
Исходя из этого, презентуем авторскую методику оценивания
роли бизнеса в повышении качества жизни населения, которая
заключается в использования для подобных подсчётов
трехкомпонентного показателя. Он представляет собой
обобщённую оценку, благодаря которой можно объективно
оценить
вклад
предпринимательства
в
социальную,
экономическую и экологическую сферу.
Оценивание степени подобного бизнес-влияния происходит,
исходя из четырёх уровней: 1) влияние не происходит
(фиксируется
факт
социальной
безответственности);
2) воздействие
мало
ощутимо
(низкая
социальная
ответственность); 3) умеренное действие (незначительная СОБ);
4) активное трансвлияние предпринимателей (высокий уровень
социально обусловленной ответственности).
Таким образом, за анализируемый период (с 2010 по
2016 год) в Украине значение Котб составило меньше 1.
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Полученные результаты свидетельствуют о социальной
безответственности отечественного предпринимательства на
общенациональном уровне.
Параллельно с апробацией предложенной методики расчёта
состояния СОБ автором проводился опрос. Его целью стал
анализ уровня социальной ответственности промышленных
предприятий в контексте повышения уровня жизни.
Обработанные результаты, а также данные аналогичных
исследований, проводимых профильными научными центрами,
показывают, что осознание необходимости принимать активное
участие в решении общественных проблем у представителей
бизнеса кардинально разнится. Нами были отмечены те
условные преграды, которые препятствуют успешной
реализации различных социально значимых инициатив. Такими,
в частности, являются:
экономические ограничения: значительное число тех, кто
находится за чертой бедности; дефицит денежных ресурсов;
игнорирование социальной значимости бизнес-структур;
преобладание
«городов-заводов»;
морально
устаревшая
социальная инфраструктура;
деструктивные социально-личностные факторы: ментальные
особенности населения (ожидание высоких результатов на фоне
всеобщей пассивности); незнание сути или поверхностное
понимание социальных инициатив; негативное восприятие
общественных
организаций;
масштабность
проблем
соцхарактера (наркомания, алкоголизм, СПИД);
организационно-управленческие
обстоятельства:
слабо
развитая нормативно-правовая база; давление на бизнес со
стороны местных властей; «законсервированность» некоторой
информации экономического плана; ментальные особенности
управленческого аппарата (субъективизм, авторитарность,
бюрократия).
Для того чтобы объективно оценить реальные возможности
бизнеса на этапе реализации социальных инициатив, понятие
«возможности» трактовалось нами как сочетание определённых
условий, необходимых для достижения чего-либо. Оценивая
бизнес-потенциал в контексте повышения уровня жизни,
изначально речь должна идти о наличии/отсутствии на
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предприятии финансовых средств. На практике, для того чтобы
стать социально ответственным, каждый субъект должен
учитывать одновременно несколько аспектов.
Проведённый анализ дал понять, что в численном отношении
возможности современного бизнеса позитивно повлиять на
качество жизни значительно уступают тем преградам, с
которыми ему приходится ежедневно сталкиваться. Устранение
описанных выше барьеров, безусловно, должно стать
приоритетной
задачей
социально-экономических
трансформаций в Украине.
Таким образом, рассматривая составляющие «качества жизни
населения» в Украине, констатируем, что по всем основным
критериям за последние годы качество жизни людей
ухудшилось. И хотя в последние два года наметилась тенденция
к улучшению, изменения пока нельзя назвать значительными
или хотя бы такими, что соответствуют аналогичному уровню в
1989 году. Ухудшение качества жизни, таким образом,
непосредственно влияет на уменьшение трудового потенциала
Украины.
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Шевченко Ю. А., аспірант,
КНЕУ імені В. Гетьмана
УПРАВЛІННЯ ІНВЕСТИЦІЙНОЮ ПОВЕДІНКОЮ ТНК З
УРАХУВАННЯМ ВПЛИВУ ПРАВОВОГО СЕРЕДОВИЩА
ПРИЙМАЮЧОЇ КРАЇНИ
На сьогодні, міжнародне інвестування є одним із основних
напрямів міжнародних економічних відносин, що є результатом
глобалізаційних
та
інтеграційних
процесів,
розвитку
міжнародної торгівлі, турбулентності світового фінансового
ринку.
Але прийняття оптимальних інвестиційних рішень
управлінським персоналом залежить від зовнішніх та
внутрішніх факторів, які впливають та коригують інвестиційну
поведінку ТНК, як цілісного майнового комплексу. Все це
утворює глобальне середовище, в якому і функціонує ТНК.
Глобальне середовище, яке складається із зовнішньої та
внутрішньої складової знаходиться постійно в динамічному
русі. Як було зазначено глобалізація, яка вочевидь є феноменом
ХХ та ХХІ століть, у найбільш широкому розумінні можна
трактувати як процес, що виводить цивілізацію на вищий рівень
розвитку із системною інтернаціоналізацією умов і сфер
людської життєдіяльності, включає в себе політичні, економічні,
соціальні, екологічні, науково-технічні та інші складові, а відтак
має комплексний суцільноохоплюючий характер [1].
Відповідно до останнього Всесвітнього економічного
форуму, основними ризиками, які трансформують інвестиційну
поведінку ТНК та їхню діяльність є вихід Великої Британії з
Європейського союзу, посткризовий період Світової фінансової
кризи, політичні зміни високорозвинених країн. В результаті
цього серед економічних аналітиків та експертів склався
прогноз про пік глобалізації та посилення розвитку політики
протекціонізму в різних країнах світу, особливо в країнах, що
розвиваються, які мають більш уразливу економічну систему та
адаптаційні механізми до змін та ризиків будь-якого
характеру [4]. Наприклад, для інвесторів як приймаючі країни
такі як Бразилія, Філіппіни та Туреччина створюють
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необхідність ще більш глибшого проведення дослідження
відношення переваг від інвестування до ризиків і збитків, які
можуть понести ТНК.
Але глобальнее середовище складається із сукупності
середовищ, а саме: економічне, правове, політичне та культурне.
Та слід зазначити, що правове середовище впливає на
інвестиційну поведінку через свою особливість, яка полягає у
тому, що правова система та законодавство приймаючих країн є
різними, що залежить від правової сім’ї та державного устрою
приймаючої країни.
Дослідження показали, що для виходу на зарубіжний ринок
необхідно досліджувати правове середовище приймаючої країни
насамперед. Так як правова система певної країни може
складатися з абсолютно різних елементів та джерел правового
регулювання. Правова система може різко відрізнятися в країні
базування та приймаючій країні і таким чином від правильного
розуміння сутності такої відмінності залежить успіх корпорації
в інвестуванні. Закони та інші нормативно-правові акти
визначають як саме будуть проводитися операції з капіталом, як
складати фінансову звітність, які податки необхідно сплатити
корпорації при розміщенні інвестицій в певній країні, який
режим дані інвестиції матимуть відповідно до міжнародних
угод. Також за допомогою законодавства встановлюються чіткі
межі функціонування ТНК. Якщо ТНК не оцінять ринки, на які
вони будуть виходити, не використовуючи порівняльний аналіз,
то вони можуть мати дуже великі ризики у порівнянні з
вигодами від інвестицій. Правовий аспект впливає на вибір
ведення бізнесу в приймаючій країні і веде до утворення
альтернатив щодо розміщення інвестицій. Кожна країна має
свою власну правову систему, але багатьом вченим вдалося
класифікувати та розмістити їх в певні групи. Поділ правових
систем було започатковано починаючи з кінця ХІХ століття,
наприклад, Е.Глассон в 1880 році запропонував поділити
правові системи на: групу правових систем, на які істотно
вплинуло римське право: Італія, Португалія, Румунія, Греція,
Іспанія; групу правових систем, у розвитку яких вплив
римського права був незначним і які ґрунтувалися на звичаях і
варварському праві: Англія, скандинавські країни; група
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правових систем, що увібрали риси римського і германського
права: Франція, Німеччина, Швейцарія [2].
правова система

Національне
правове
регулювання

суб'єкти

правові
відносини,правов
а поведінка

правові норми та
принципи

Двостороннє
правове
регулювання

Правове
середовище
ТНК

Багатостороннє
правове
регулювання

правосвідомість
та правова
культура

Рис. 1. Елементи правового середовища ТНК
Джерело: розроблено автором на основі джерел [2]

Простежується, що правові системи мають свій історичний
розвиток заснований на економічному та політичному зростанні
країн світу. Правова система в свою чергу складається з різної
кількості елементів, що необхідно враховувати при
міжнародному інвестуванні ТНК, як видно з рисунку 1, таких
як: суб'єкти права – фізичні особи, організації та юридичні
особи; правові норми та принципи; правові відносини, правова
поведінка, юридична практика, режим функціонування правової
системи; правосвідомість та правова культура; законність та
правопорядок як результат взаємодії зазначених елементів. Але
дані
елементи
складають
національне
регулювання
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інвестиційної діяльності ТНК, яке складає лише один рівень
правового
регулювання
поряд
з
двостороннім
та
багатостороннім регулюванням, що складають єдину систему
правового середовища ТНК.
Якщо правова система виражає реально існуючий комплекс
взаємопов'язаних юридичних засобів та явищ, то правовий тип це узагальнююча теоретична модель правового змісту, яка має
штучний характер.
Та вплив правової системи стає все більшим, так як
утворюється велика кількість регіональних, міжнародних
організацій, учасниками яких стає все більше країн з різних
континентів. Поділ стає все більш розмитим, що призводить до
більшої гнучкості та адаптації з боку ТНК.
Та все ж таки, в сучасному світі, а і вважаємо на майбутнє,
будуть існувати чотири великі системи права. Такі як: загальне
право, континентальне право, право, що вміщує в собі елементи
двох попередніх та релігійно-традиційне право.
При прийнятті інвестиційного рішення ТНК слід вивчити
норми цих систем, побачити розбіжності, а разі проведення
операцій з інвестиціями укладати договори з наведення умов
щодо використання певного виду права при вирішенні
інвестиційних спорів. Внутрішнє законодавство застосовується
до і регулює як внутрішні, так і іноземних інвестицій.
Національне законодавство складається з усіх законів і
правил приймаючої держави, в тому числі, наприклад,
інвестиційних законів і кодексів, податкових кодексів і інших
законів, що стосуються усіх сфер існування суспільних
відносин, а також природоохоронних законів.
В даному разі слід зазначити, що крім правової системи на
яку треба звернути увагу при здійсненні міжнародного
інвестування, треба враховувати норми міжнародного
інвестиційного права. Воно враховує аспекти регулювання
інвестиційної діяльності у розрізі відносин ТНК - приймаюча
країна [6].
При зменшенні ризиків для ТНК важливим є три правові
джерела: інвестиційні договори між інвесторами і державами;
внутрішнє національне законодавство приймаючої країни;
багатосторонні інвестиційні договори.
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Розглядаючи важливість прийняття рішення щодо
розміщення інвестицій та власного бізнесу транснаціональні
корпорації укладають інвестиційні договори з приймаючою
країною, які є гарантією та захистом інвестицій в даній країні. В
глобальному турбулентному середовищі, інвестиційні договори
укладаються
на
двосторонньому,
регіональному
та
міжрегіональному рівні. Можливо у майбутньому, ТНК зможуть
спростити процедуру підписання даних договорів з цілим рядом
країн з усього світу, що призведе до тіснішого зв’язку між
дочірніми компаніями та зменшить трансакційні витрати.
До інвестицій застосовуються норми інвестиційних
контрактів, які укладені між окремими інвесторами і
приймаючою державою. Ці контракти можуть бути зроблені з
урахуванням
існуючого
і
майбутнього
внутрішнього
законодавства або можуть бути прописані таким чином, щоб
пере направити до застосування норм іншого законодавства (за
рахунок стабілізації і аналогічних положень). Хоча інвестиційні
контракти часто містять найактуальнішу інформацію про
інвестиції, вони зберігаються в таємниці в багатьох країнах
світу.
Треба зазначити, що крім інвестиційного права для
розміщення інвестицій впливають і інші міжнародні договори і
документи, наприклад, які стосуються оподаткування, торгівлі,
трудового захисту працівників, навколишнього середовища,
корпоративної, соціальної відповідальності тощо. І в свою чергу
з кожним роком правове середовище постійно змінюється і
трансформується з урахуванням даних міжнародних договорів.
Та. відповідно до Звіту глобальної конкурентоспроможності
2016 року, Всесвітнього Економічного Форуму (ВЕФ) однією із
глобальних проблем виступає зміна клімату та обмеженість
природних ресурсів [3].
В даному разі виникає проблема правового регулювання
«зелених інвестицій», які визначаються як інвестиції в проекти,
що підтримують стан навколишнього середовища і в свою чергу
приносять дохід інвесторам.
І звідси випливає, що правове середовище в умовах
сучасного управління економічною системою приймаючої
країни базується на концепції «сталого розвитку», де необхідно
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розвивати нормативно-правову базу в екологічній, економічній
та соціальній сферах.
В свою чергу управлінському персоналу ТНК слід
враховувати та започаткувати управлінські механізми захисту
навколишнього середовища в корпоративну стратегію ТНК і
особливо, що стосується інвестицій у виробництво екологічно
безпечних продуктів, надання «зелених» послуг або
використання таких технологій, в частку компаній, які
займаються альтернативними джерелами енергії або які
зменшують негативні ефекти на довкілля [5].
Та для здійснення «зелених» інвестицій ТНК повинно
здійснити ряд кроків, а саме:
 розробка власних ідей (необхідно, щоб дані думки чи ідеї
були чіткими та в кінцевому рахунку приносили прибуток) та
оцінка ризику над дохідністю;
 дослідження
власних фондів та можливостей
використання міжнародних, зовнішніх ресурсів компанії для
реалізації інвестиційного проекту;
 дослідження інформаційних та документальних ресурсів
для порівняння сильних та слабких сторін інвестиційного
проекту ТНК;
 пошук фінансового супроводу для реалізації проекту на
будь-якій стадії.
 запуск інвестиційного проекту.
Таким чином сучасний підхід до управління інвестиційною
поведінкою ТНК потребує визначення довгострокової
перспективи від інвестування на основі дотримання екологічної
моделі ведення бізнесу та управління діяльністю корпорації з
урахуванням нормативно-правової бази приймаючої країни та
міжнародних договорів.
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РОЗДІЛ 2
УПРАВЛІННЯ СУЧАСНИМИ СОЦІАЛЬНОЕКОНОМІЧНИМИ СИСТЕМАМИ В УМОВАХ
РЕГІОНАЛІЗАЦІЇ ТА СВІТОВОЇ ІНТЕГРАЦІЇ
Лепейко Т. І., д.е.н., професор,
Маціканич І. М., викладач,
Харківський національний економічний університет
імені Семена Кузнеця
ІННОВАЦІЙНІ ЗДІБНОСТІ: ПРОФІЛІ ІННОВАЦІЙНОЇ
ОСОБИСТОСТІ
Інтенсивний розвиток промислових підприємств на сьогодні
неможливий без інноваційної діяльності, якість якої залежить від
формування
і
використання
інноваційно-спрямованого
персоналу. Беззаперечним є той факт, що персонал є
найважливішим ресурсом у забезпеченні інноваційної діяльності
на підприємстві. Саме персонал є носієм ідей, знань, досвіду, без
яких неможливий перебіг будь-якого інноваційного процесу.
Бажання працівників брати активну участь у інноваційному
розвитку підприємства, реалізовуючи свій інноваційний
потенціал веде до виникнення інноваційної ідеї, а потім і
впровадженого нововведення.
Людський капітал як один з компонентів економіки знань,
складається з трьох елементів: людський капітал суб'єкт
господарські діяльності, індивідуальний людський капітал і
національний людський капітал. У такому контексті
індивідуальний людський капітал доцільно розглядати як один з
видів капіталу, який відображає: інтелект, накопичені знання,
навички суб'єкта, необхідні для створення інноваційних
продуктів. Одне з головних переваг такого роду продуктів є їх
соціально-економічна, технічна, наукова цінність, яка забезпечує
отримання необхідної економічної ефективності існуючого рівня.
У зв’язку з цим, інноваційні здібності та можливості
працівників є основою формування інноваційного потенціалу
персоналу підприємства, а їх ефективне використання забезпечує
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якісний і результативний хід інноваційного процесу. Саме це
актуалізує проблему детального дослідження сутності, місця і
значення інноваційних здібностей та можливостей працівників у
визначенні сутності інноваційного потенціалу персоналу
підприємства та формування його класифікації.
Дослідження проблем формування і розвитку персоналу для
здійснення інноваційної діяльності на вітчизняних підприємствах
відображені у багатьох наукових працях.
До інноваційного персоналу більшість вчених зараховують
винахідників,
раціоналізаторів,
науковців,
інженерів,
підприємців, менеджерів та інших працівників, яких можна
поєднати у категорійні групи: управлінські кадри; інженернотехнічні кадри; висококваліфіковані кадри. Науковці вважають,
що інноваційні кадри відрізняються від звичайного персоналу
такими рисами: висока професійна компетентність, самостійність,
ініціативність,
підприємливість,
активність,
творчість,
новаторство, оригінальність у праці, спроможність довести
інноваційну
ідею
до
впровадження,
наполегливість,
здатність до виконання трудових функцій на рівні міжнародних
стандартів, високі адаптаційні можливості, високий рівень
культури [6, с. 118]. Всі кадри, які можна назвати інноваційними
повинні володіти рядом здібностей притаманними лише їм та які
дають можливість виокремити інноваційну особистість с кола
інших працівників, дозволяють стверджувати, що саме ця
особистість знаходиться на вищому щабелі розвитку та здатна до
виникнення інноваційних ідей та впровадження нововведень.
Інноваційні здібності персоналу, як трактує Горшенін В. П. [4]
– це задатки, знання та вміння працівників вирішувати задачі
ефективного використання наявних ресурсів для інноваційного
розвитку підприємства, а інноваційні можливості – умови
реалізації інноваційних здібностей персоналу, що визначаються
наявністю у підприємства відповідних ресурсів. З точки зору
науковця, і ми з ним у цьому згодні, означені здібності та
можливості визначають інноваційний потенціал персоналу та є
необхідними і достатніми умовами, що забезпечують як
об’єктивні, так і суб’єктивні параметри інноваційного розвитку
підприємства. Для формування власного бачення щодо
трактування сутності «інноваційні здібності персоналу» виникає
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необхідність розгляду первинного поняття – «здібності». До того
ж науковець стверджує, що інноваційний потенціал персоналу
необхідно розглядати як інтегруючу сукупність його
інноваційних можливостей і здібностей здійснювати стійкий
розвиток організації на основі науково-технічного прогрессу [4].
Ковальов О. Г. розуміє під здібностями синтез властивостей
людської особистості, що відповідає вимогам діяльності і
забезпечує високі досягнення в ній.
Дещо іншої точки зору дотримується Теплов Б. М., який
зазначає, що здібності – це такі індивідуально-психологічні
особливості, які мають відношення до успішності виконання
однієї чи декількох діяльностей. Вони не зводяться до наявних
навичок, умінь і знань, але можуть пояснити легкість і швидкість
набуття цих навичок і знань. Схожу позицію займають
Костюк Г. С. і Петровський А. В. Костюк Г. С. розуміє під
здібностями такі істотні психологічні властивості людської
особистості, які виявляються в її цілеспрямованій діяльності і
зумовлюють її успіх.
Отже, визначаючи поняття здібності, всі автори сходяться в
тому, що здібності – це не одна якась психологічна властивість
особистості, а цілий її комплекс, що проявляється в активній
діяльності людини.
Теплов Б. М. [8], характеризуючи здібності, стверджує, що це:
індивідуально-психологічні особливості, які відрізняють одну
людину від іншої; не будь-які індивідуальні особливості, а лише
ті, які забезпечують успішне виконання одного чи кількох видів
діяльності; поняття не зводиться до тих знань, навичок чи вмінь,
які вже напрацьовані даною людиною.
Відповідно до визначення Головіна С. Ю. [3] здібності
являють
собою
«індивідуально-психологічні
особливості
суб’єкта, які виражають його готовність до оволодіння
відповідними видами діяльності, їх успішного виконання. Це
високий рівень інтеграції та генерації психічних процесів,
якостей, відношень, дій та систем, які відповідають вимогам
діяльності. Включають у себе як окремі знання, вміння та
навички, так і готовність до навчання нових засобів та прийомів
діяльності».
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Палій А. А. [7] визначає, що «здібності – індивідуальнопсихологічні особливості особистості, які є умовою успішного
виконання певної продуктивної діяльності, не зводяться до знань,
умінь і навичок, але забезпечують легкість і швидкість їх
засвоєння та набуття».
При особистісно-діяльнісному підході здібності визначаються
як властивості (або сукупність властивостей) особистості, що
впливають на ефективність діяльності. Автори (О. Г. Ковалев,
1965; К. К. Платонов, 1972. В. М. Мясищев, 1960) вважають, що
під здібностями треба розуміти ансамбль властивостей,
необхідних для успішної діяльності, включаючи систему
особистісних відносин, а також емоційні та вольові особливості
людини.
В уявлення про здібності традиційно включаються три ознаки:
 під здібностями розуміються індивідуально-психологічні
особливості, що відрізняють одну людину від іншої;
 в свою чергу здібності – це синтез властивостей людської
особистості;
 здібностями
називають
не
усілякі
індивідуальні
особливості, а тільки такі, які мають відношення до успішності
виконання якої-небудь діяльності або багатьох діяльностей;
 поняття «здібність» не зводиться до знань, навиків та умінь,
які вже виробились у даної людини, під ними зазвичай мають на
увазі такі індивідуальні особливості, які можуть пояснити
легкість та швидкість набуття тих знань, умінь та навичок.
Розгляд сутності поняття «здібності» за наведеними
визначеннями дозволяє стверджувати, що здібності необхідно
розглядати не як одну індивідуально-психологічну особливість
особистості, а як комплекс таких особливостей, властивостей,
якостей і т.п., який проявляється в успішній та результативній
діяльності людини. На нашу думку, найбільш повне визначення
поняття «здібності» надане Головіним С. Ю., саме його у цій
праці взято за основу визначення інноваційних здібностей
особистості. Оскільки персоналом є всі працівники підприємства,
які працюють на ньому за умови укладення трудового договору
(контракту) із роботодавцем, то інноваційні здібності персоналу
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доцільно розглядати як сукупність інноваційних здібностей
особистостей, якими є працівники підприємства.
Отже, враховуючи погляди науковців під «інноваційними
здібностями персоналу», розуміється сукупність індивідуальнопсихологічних особливостей (якостей, властивостей, психічних
процесів) працівників, що виражають їхню готовність до
оволодіння інноваційними знаннями, вміннями, навичками та
успішного виконання ними інноваційної діяльності на
підприємстві. Необхідно також зауважити, що інноваційні
здібності персоналу як окремі індивідуально-психологічні
особливості
працівників
співіснують,
розвиваються,
взаємозалежать та взаємодіють між собою. Унаслідок цього
факту та під впливом зовнішнього середовища може виникати,
наприклад, відносна нерозвиненість якоїсь окремої здібності в
інноваційній сфері, що не виключає загального успішного
виконання працівником інноваційної діяльності, і навпаки –
суттєвий розвиток якоїсь окремої здібності не гарантує успішного
виконання роботи у сфері інновацій [1].
Не мало важливим є те, що інноваційні здібності персоналу як
окремі індивідуально-психологічні особливості працівників
співіснують, розвиваються, взаємозалежать та взаємодіють між
собою. Унаслідок цього факту та під впливом зовнішнього
середовища може виникати, наприклад, відносна нерозвиненість
якоїсь окремої здібності в інноваційній сфері, що не виключає
загального успішного виконання працівником інноваційної
діяльності, і навпаки – суттєвий розвиток якоїсь окремої здібності
не гарантує успішного виконання роботи у сфері інновацій [1].
На основі наукових досліджень Алекса Інкелеса,
В. А. Герасимова. і С. В. Мокічева [10; 5; 2] до основних
характеристик інноваційної особистості варто віднести:
 комунікативна компетентність (здатність працювати в
колективі, комунікативність);
 здатність інтегрувати різні види знань (здатність до
творчості, креативність);
 знання своєї справи;
 знання ринку і уміння передбачати майбутнє;відкритість до
експериментів і іншим якісним змінам;
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 визнання і схвалення плюралізму думок без побоювання
змінити власне бачення світу;
 орієнтація на сьогодення і чітка спрямованість у майбутнє;
 вміння заощаджувати свій і чужий час, точність,
пунктуальність;
 тверда впевненість в собі і здатність долати будь-які
перешкоди (політичні, економічні, соціальні та ін.);
 вміння планувати власні дії для досягнення як кар'єрних,
так і інших соціально значущих цілей;
 правова впевненість в регульованої та передбачуваності
соціального життя (включаючи закони економіки, торговельні
правила, державну політику);
 почуття справедливості при розподілі матеріальних та
інших благ, впевненість в залежності винагороди від
відповідності майстерності і вкладу;
 вміння втілювати задуми, так як створення нової ідеї
вимагає максимальної віддачі і якісної реалізації;
 порядність
(вимагає
прийняття
особистістю
відповідальності за наслідки своєї творчої діяльності (в тому
числі і за негативні);
 прагнення до зручності та інші.
На сьогодні існує ряд підходів до класифікація інноваційної
особистості. Нами ж виокремлено профілів інноваційної
особистості. Основними з них є:
Профіль технічної особистості;
Профіль публічно-соціальної особистості;
Профіль Менеджера-керівника (організаційної особистості);
Профіль Науковця;
Профіль Новатора (Альфа особистість).
Згідно даної класифікації, працівник, який відповідає профілю
повинен володіти рядом здібностей, а саме:
Профіль технічної особистості вимагає певних особистих
якостей. Вітається схильність до занять технікою, поглибленому
аналізу і математичному складу розуму. Це є важливою умовою
успішної роботи. Ще кілька важливих показників є запорукою
професіоналізм, а саме: просторова уява, технічне мислення,
спостережливість і, звичайно ж, здібності. Праця такої
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особистості включає і великий творчий потенціал. Це, перш за
все, прояв самостійності, здатність приймати грамотні, виважені і
обдумані рішення.
Профіль публічно-соціальної особистості вимагає наявності
акторських здібностей, комунікабельності, важливою є
спостережливість, висока ерудиція, аналітичні здібності,
логічність та послідовність тощо.
Профілю Менеджера-керівника (організаційної особистості)
мусить бути притаманна широка гама ділових якостей: висока
ерудиція і професійна компетентність, схильністьдо лідерства в
колективі, підприємництва і здатність ефективно діяти в умовах
економічного ризику, практичний розум і здоровий глузд,
комунікабельність, заповзятливість, ініціативність і енергійність,
вимогливість і дисциплінованість, висока працездатність, воля,
цілеспрямованість, діловитість тощо. Менеджер повинен творчо
підходити до вирішення проблем, мати здібності до новацій.
Менеджер з відносно низьким рівнем винахідливості рідко
висуває нові ідеї, нездатний примусити інших бути творцями та
використовувати нові підходи в роботі. Такі менеджери часто
незнайомі з методами підвищення винахідливості або ж
висміюють їх як несерйозні та поверхові. Висока винахідливість
потребує готовності боротися з перешкодами і невдачами.
Керівник, який не бажає експериментувати, ризикувати чи
використовувати творчий підхід до роботи, не зважаючи на
труднощі, не здатний розвивати ініціативу підлеглих [9, c. 87].
Профілю Науковця відповідає особистість для якої важливим
інструментом є його кваліфікація, а саме поєднання ерудиції та
його творчих навичок у проведенні теоретичної та
експериментальної
роботи;
розум,
інтелект,
здібність
розмірковувати, здатність науково мислити (це поєднання
об’єктивності, визначеності, чіткості вихідної позиції з
безперервним прагненням до критичної перевірки будь-якої ідеї,
будь-якого факту, будь-якої теоретичної побудови), логічно
продумувати, аналізувати явища, бачити зв’язки між нами.
Альфа особистість (Профіль Новатора) має характеризуватися
високим освітнім рівнем та ерудицією, новаторським та
економічним мисленням, високою техніко-технологічною
культурою, готовністю швидко адаптуватися до постійних змін
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на ринку праці, здатністю до сприйняття та відтворення нових
знань, технологій та ідей. Серед базових особистісних
компетенцій інноваційних працівників мають бути інтелектуальні
та творчі здібності, ініціативність, комунікабельність, уміння
працювати в команді, здатність до ризику, відповідальність,
психологічна стійкість тощо. Враховуючи те, що домінуючою
формою праці у рамках інноваційної зайнятості стає
інтелектуальна праця, інноваційні працівники мають бути
озброєні вміннями використовувати складну інтелектуальну
техніку, володіти сучасними технологіями обробки знань та
управління
інформаційними
потоками,
навичками
самовдосконалення
та
саморозвитку,
самоорганізацією,
адаптивністю до нововведень та трудовою мобільністю.
Отже, враховуючи погляди науковців та попередньо проведені
нами дослідження, набуло подальшого розвитку визначення
поняття «профіль інноваційної особистості», під якими нами
розуміється якості, властивості, психічні процеси працівників, в
залежності від того яким видом діяльності вони займаються.
Саме ці індивідуально-психологічні особливості виражають їхню
готовність до оволодіння інноваційними знаннями, вміннями,
навичками та успішного виконання ними інноваційної діяльності
на підприємстві.
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Шаркова А. В., д.э.н., профессор,
Финансовый университет при Правительстве РФ
ПРОГНОЗИРОВАНИЕ ФИНАНСОВОЙ УСТОЙЧИВОСТИ
КАК ФАКТОР ПОВЫШЕНИЯ ЭФФЕКТИВНОСТИ
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
ОРГАНИЗАЦИИ
Финансовая устойчивость организации, особенно в
нестабильных экономических условиях, является основным
показателем успешной предпринимательской деятельности, как
для внутреннего менеджмента, так и для внешних наблюдателей
и лиц, сотрудничающих с экономическим субъектом. Поэтому,
обеспечение финансовой устойчивости является важнейшей
задачей для финансовых служб и финансовой администрации
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организации
в
целях
улучшения
показателей
предпринимательской деятельности.
Особенно актуальны вопросы обеспечения финансовой
устойчивости экономического субъекта, носящие превентивный
и профилактический характер, и направленные на поддержание
уже имеющихся результатов работы, так как во многих
организациях, в силу высокой капиталоемкости продукции,
имеет место завышение финансовой устойчивости в ущерб
прочим показателям его эффективной работы. Наличие удобных
и легко применимых на практике инструментов управления
финансовой устойчивостью позволило бы компаниям более
эффективно организовывать финансовую работу.
Процесс финансового прогнозирования дает ясные оценки
текущего финансового состояния организации и перспективы
его трансформации в ходе дальнейшей экономической
деятельности. Важнейшей ролью прогнозирования является
построение моделей, достоверно описывающих хозяйственную
деятельность компании. Данные модели могут использоваться
руководителями всех уровней для выбора наиболее
эффективных путей развития. Модели для прогнозирования
используются
различные
в
зависимости
от
цели
предпринимательской деятельности, финансового состояния
организации.
Организации могут быть финансово зависимой и финансово
не зависимой. Рассмотрим организацию, которая не может в
случае необходимости пополнять оборотные средства за счет
своих средств и источников финансирования и поддерживать
уровень собственного оборотного капитала. Она неликвидна, то
есть не может при необходимости погасить свои обязательства.
Основными мероприятиями по повышению уровня
финансовой устойчивости являются:
 продажа или сдача в аренду основных средств. Для
улучшения устойчивости и увеличения его доходов можно
реализовать или отдать в аренду оборудование, здания или
сооружения, которые не используются в производственном
процессе или используются не полностью;
 использование частичной предоплаты. В договорах купли432
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продажи и поставки товаров организация может обусловливать
предоплату. Средства полученные таким путем, позволяют
финансировать производство без привлечения краткосрочных
кредитов;
 применение новой взвешенной ценовой политики. В
процессе ценообразования должен учитываться спрос и
предложение на те или иные товары. Применение экономически
обоснованных цен на товары, непосредственно влияет на объем
выручки от продажи и на объем самофинансирования;
 обеспечение дебиторской задолженности финансовыми
инструментами;
 постоянное
совершенствование
методов
труда,
повышения квалификации кадров, обобщение и использование
накопленного в других фирмах положительного опыта.
В качестве меры укрепления финансовой устойчивости
можно предложить:
 уменьшить размер дебиторской задолженности с
помощью факторинга;
 увеличить капитал за счет привлечения дополнительного
финансирования в виде частных источников с помощью
фандрайзинга.
Высокий уровень и рост объема дебиторской задолженности
существенно увеличивает затраты на обслуживание заемного
капитала, повышает издержки организации, что влечет
уменьшение фактической выручки, рентабельности и
ликвидности оборотных средств. В условиях инфляции всякая
отсрочка платежа приводит к тому, что компания-продавец
реально получает лишь часть стоимости проданных товаров.
Кроме того, дебиторская задолженность представляет собой
обездвиженные собственные оборотные средства, тем самым
она напрямую влияет на ликвидность фирмы.
Дебиторская задолженность представляет собой весьма
вариабельный и динамичный элемент оборотных средств,
существенно зависящий от принятой в организации политики в
отношении покупателей товаров. Стремление к максимально
возможному сокращению дебиторской задолженности – один из
способов управления ликвидностью.
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Предлагается также осуществить уменьшение кредиторской
задолженности за счет планируемой дополнительной чистой
прибыли.
Управление дебиторской задолженностью включает в себя
такие мероприятия, как: систематическая проверка платежной
дисциплины и деловой репутации дебиторов и ежедневный
мониторинг состояния дебиторской задолженности; ведение
платежного календаря, отслеживающего динамику платежей, их
приоритетность, что позволяет синхронизировать поступления и
выплаты. Кроме того, применяются системы скидок за
досрочное погашение счетов по договору среди покупателей,
равно как и системы штрафов и пеней для партнеров, не
соблюдающих платежную дисциплину. Лимит на дебиторскую
задолженность,
при
превышении
которого
должно
прекращаться предоставление услуг дебитору – так же является
одним из способов контроля дебиторской задолженностью. Это
типовые общеизвестные меры по управлению дебиторской
задолженностью.
Особое внимание при выработке системы кредитных условий
(условий предоставления скидки) необходимо уделить
определению стоимости предоставления кредита, иначе говоря,
максимальный размер скидки, которую можно предложить за
немедленный расчет, да так что бы скидка была выгодна и
кредитору и дебитору.
ПС К =

360 * ЦСН
СП К

(1)

где ПСК – годовая норма процентной ставки за
предоставляемый кредит;
ЦСН – ценовая скидка при немедленной оплате поставки;
СПК – срок предоставления кредита (кредитный период).
Решение
о
возможности
предоставления
кредита
принимается на основе сопоставления реальной потери выручки
от инфляции с величиной скидки с цены. Имеются различные
точки зрения на инфляцию в 2017 году в РФ7 Эксперты
МВФ для РФ, прогнозируют уровень инфляции в 4%, экcперты
Bloomberg дают прогноз 4,6%, специалисты Всемирного банка
в РФ определяют уровень инфляции -4%, эксперты Morgas
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Stanli
5.1%,
согласно
Организации
экономического
сотрудничества и развития инфляционный показатель составит 5.9%. Для ЦБ РФ ключевой задачей является достижение уровня
инфляции до 4%.
Учитывая мнения экспертов и специалистов темп инфляции
за 2017 год может составить 5%, логично отталкиваться от
значения 5. На данном этапе дебиторы кредитуются на срок в
30 дней. Очевидно, что значение ПСК должно быть меньше или
равно 5. Таким образом:
ЦСН=(5*30)/360=0,41%
Дебитор, имеющий возможность вложения средств под 12%
годовых за тот же срок получит 1%. Даже с учетом инфляции,
которая «съест» за этот месяц 0,41%, выгода дебитора составит
0,59%. Выгода (разница) в 0,18% для стимулирования должника
к немедленной оплате – крайне мала. А при наличии
альтернативного способа вложения средств с рентабельностью
более 12% – выгода от такой скидки ничтожна и может не
учитываться.
Использование факторинга при расчетах приводит к
увеличению
ликвидности
дебиторской
задолженности,
поскольку денежные средства поступают непосредственно
после отгрузки товаров (оказания услуг) с отсрочкой платежа.
При этом по мере роста продаж финансирование
предоставляется продавцу во всё большем объеме.
Основными значимыми преимуществами факторинга в
сравнении с кредитованием и банковским овердрафтом можно
назвать отсутствие залога, снижение риска (в частности
ликвидности), и то, что должниками банка становятся его
дебиторы, а не компания-поставщик (гл.43 ГК РФ) [1]; кроме
того
дополнительно
возможно
управление
фактором
дебиторской задолженностью.
За последние два года цены на факторинговое обслуживание
сократились с 20-22% до 13-16%, в то время как объем
финансирования вырос до 90%. В каждом регионе существуют
компании по предоставлению факторинга. Например: в
Тюменской области существует несколько компаний,
предоставляющих услуги факторинга – Национальная
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Факторинговая Компания, Промсвязьбанк (Тюменскйй филиал),
Альфа-Банк, и другие.
В современных условиях организациям существует
возможность привлечения средств компании-фактора в 90%-ном
объеме от суммы поставки в кредит, под 13% годовых, при
лимите 500 тысяч рублей. Единовременное вознаграждение
фактора – 2.5% от суммы финансирования. При этом
финансирование происходит в день поставки.
Факторинг, при условии максимально эффективного
использования, позволит сократить размер дебиторской
задолженности: 655 – 500= 155 тыс. рублей.
Стоимость
факторинга:
((13/360*30)+2,5)*500/100=
=12,5 тыс. руб.
Даже при сохранении прежних объемов продажи,
сокращение
размера
дебиторской
задолженности
до
155
тыс.
рублей позволит
увеличить
коэффициент
оборачиваемости с 15 до 62. Соответственно период оборота
сократится с 24 до 6 дней. Экономический эффект в результате
ускорения
оборачиваемости
капитала
выражается
в
относительном высвобождении средств из оборота и
проявляется в увеличении суммы выручки и суммы прибыли.
Эффект рассчитывается как произведение однодневного
оборота по продажи и изменения периода оборачиваемости.

 Э=(Выр/Д)*ΔПОБ ,

(2)

где Выр – выручка;
Д – дни периода;
ПОБ – период оборачиваемости.
Э=(9576/360)*(25-6)=505,4 тыс. руб.
В качестве меры улучшения финансовой устойчивости
организации
предлагается
привлечь
в
компанию
дополнительное финансирование в виде частных источников в
дополнительный капитал в размере 800 тыс. руб., путем
использования современных социальных технологий, а именно с
помощью
фандрайзинга.
Поставщики
организации
заинтересованы дать дополнительное финансирование при
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условии предоставления им возможности поучаствовать в
рекламных акциях организации. Привлеченное финансирование
будет направлено на увеличение оборотных активов.
Таким образом, для улучшения финансового состояния
организации целесообразно: уменьшить размер дебиторской
задолженности с помощью факторинга, а также привлечь
дополнительное финансирование в виде частных источников с
помощью фандрайзинга.
Проведем прогнозирование выручки организации с помощью
трендового анализа. Прогнозный расчет выручки представлен в
табл. 1, а также проиллюстрирован на рис. 1.
Таблица 1
Расчет выручки
№ п/п
1
2
3
4
5
6
7

Показатели
Выручка в 2014 г., тыс. руб.
Выручка в 2015 г., тыс. руб.
Выручка в 2016 г., тыс. руб.
Темп роста 2015 год /2014 год тыс. руб.
Темп роста 2016 год /2015год

Значения
4752
5955
9576
1,25316
1,60806

среднее геометрическое
прогноз на следующий год ( строка 6 × строка 3)

1,43061
13700

Согласно прогнозу выручка организации в прогнозном
периоде составит 13700 руб.
С учетом дополнительной выручки, полученной в результате
введения факторинга объем прогнозной выручки составит 13700
+ 505 = 14205 тыс. руб.
Прогноз доходов рассматриваемой компании приведен
в табл. 2.
Таблица 2
Прогноз доходов и прибыли организации, (тыс. руб.)
Показатели
Выручка
Себестоимость
Валовая прибыль
Коммерческие расходы
Управленческие расходы
Прибыль от продаж
Прочие расходы
Прибыль (убыток) до налогообложения
Текущий налог на прибыль
Чистая прибыль
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2016 г.

Прогнозный период

9576
7954
1622
509
179
934
85
849
204
645

14205
7954
6244
509
179
5556
22
5534,5
719
4822
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Таким образом, согласно расчету чистая прибыль
организации составит 4822 тыс. руб.
Часть дополнительной чистой прибыли можно направить на
покупку новых основных средств в размере 350 тыс. руб. и на
уменьшение кредиторской задолженности на 1000 тыс. руб.
Прогнозный баланс организации приведен в табл. 3.
Таблица 3
Прогнозный баланс организации, (тыс. руб.)
Наименование показателя
АКТИВ
I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ
Основные средства
Итого по разделу 1
II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ
Запасы
Налог на добавленную стоимость по
приобретенным ценностям
Дебиторская задолженность, в том
числе:
Финансовые вложение
Денежные средства и денежные
эквиваленты
Прочие оборотные активы
Итого по разделу II
БАЛАНС
ПАССИВ
III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ
Уставный капитал (складочный капитал,
уставный фонд, вклады товарищей)
Добавочный капитал
Нераспределенная прибыль
Итого по разделу III
IV ДОЛГОСРОЧНЫЕ
ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
V. КРАТКОСРОЧНЫЕ
ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
Заемные средства
Кредиторская задолженность
Оценочные обязательства
Итого по разделу V
БАЛАНС

Код

На
На
31.12.2016 31.12.2017

Изменения
тыс. руб.

1150
1100

158
158

508
508

350
350

1210

2399

3199

800

1220

245

245

1230

655

155

-500

1240

0

500

500

1250

387

387

0

1260
1200
1600

3686
3844

4486
4994

0
800
1150
0

1310

110

110

0

1370
1300

0
1485
1595

800
2335
3245

850
1650

1400

0

0

0

1510
1520
1540
1500
1700

1000
1249

1500
249

2249
3844

1749
4994

500
-1000
0
-500
1150

Таким образом, наблюдается положительная динамика.
В полной мере оценить эффективность рекомендуемых
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действий можно на основе расчетов коэффициентов
ликвидности и финансовой устойчивости по прогнозному
балансу организации.
Коэффициент абсолютной ликвидности вырастет на 0,34 и
составит в 0,51.
Коэффициент финансовой независимости вырастит на
0,23 или на 57% и составит 0,655.
Коэффициент соотношения заемных и собственных средств
уменьшится на 0,87 и станет 0,54. В целом в организации
значительно
повысится
финансовая
независимость,
ликвидность.
Таблица 4
Коэффициенты финансовой устойчивости и ликвидности
организации до и после принятия мер на конец года
Показатели
Коэффициент
абсолютной
ликвидности
Коэффициент
срочной
ликвидности
Коэффициент
текущей
ликвидности
Коэффициент
обеспеченности
собственными
оборотными
средствами
Коэффициент
финансовой
независимости
Коэффициент
маневренности
собственных
оборотных
средств
Коэффициент
соотношения
заемных и
собственных
средств

Норматив

На
после
Отклонение,
Отклонение г., +/31.12.2016 рекомендаций
%

Не менее 0,2
-0,3

0,17

0,51

0,34

194,72

Не менее 1

0,46

0,60

0,13

28,59

1-2

1,64

2,56

0,93

56,50

Не менее 0,1

0,43

0,72

0,29

67,17

0,5 и более

0,41

0,65

0,23

56,60

0,2 - 0,5

0,90

0,84

-0,06

-6,38

меньше 0,7

1,41

0,54

-0,87

-61,78

Таким образом, благодаря данным мерам в значительной
мере повысится финансовая устойчивость и ликвидность
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компании.

Рис. 1. Прогноз выручки организации
Особую актуальность затронутая тема приобретает для
компаний, работающих в нестабильных внешних условиях
(коими
являются
условия
современной
российской
экономической среды), так как внешнюю нестабильность
необходимо компенсировать усилением внутреннего контроля
над финансовой устойчивостью.

Рис. 2. Коэффициенты финансовой устойчивости
ликвидности организации до и после принятия мер
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Исследуемая тема приобретает повышенную важность, так
как в настоящее время деятельность каждой организации как
отдельного субъекта хозяйствования является предметом
интереса широкого круга участников рыночных отношений,
которые зависят от результатов ее функционирования и поэтому
пристально следят за финансовым состоянием и его
изменениями. Чем раньше по создаваемым информационным
базам данных будут готовиться управленческие решения по
обеспечению финансовой устойчивости, тем скорее будет
возможна общая стабилизация развития основного вида
деятельности, повышения показателей предпринимательской
деятельности.
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ПЛОЩИНИ ПЕРЕТИНУ КОНКУРЕНТНОЇ РОЗВІДКИ
ТА КОНТРРОЗВІДКИ В СИСТЕМІ ЕКОНОМІЧНОЇ
БЕЗПЕКИ ПІДПРИЄМСТВА
Для підприємницьких структур забезпечення конкурентної
позиції та протистояння негативним впливам зовнішнього
середовища є неможливим без отримання інформації про дії
конкурентів, зміну попиту на продукцію чи послуги,
перспективні наукові дослідження та новітні технології.
Виникають два протиріччя, дві тісно взаємозв'язані обставини:
а) підприємець вимушений виступати як захисник своїх
таємниць (цінної комерційної інформації); б) підприємець
повинен, з метою посилення своєї конкурентної позиції,
здобувати (красти, купувати) чужі таємниці, що перебувають
під захистом. Важливо, що ці протиріччя взяті на озброєння і
активно використовуються лідерами світового ринку. Потужні
корпорації в останні декілька десятиліть стрімко розвиваються
завдяки організації дієвих служб конкурентної розвідки та
вкладаючи в них значні за обсягами фінансові та людські
ресурси. Більш того, кожна велика компанія проводить
моніторинг цін на ключову сировину. Моніторинг охоплює як
спостереження за діями конкурентів щодо цих матеріалів, так і
політичну ситуацію в країнах, які таку сировину постачають.
Саме такий підхід, коли «інформаційним полем» є увесь світ,
забезпечує японським товаровиробникам високі темпи розвитку,
можливість контролювати ситуацію та сприяє гарантування не
лише власної економічної безпеки, але й країни.
Ще задовго до появи понять «конкурентна розвідка»,
«економічна розвідка», «промислове шпигунство» існувала
діяльність, яку сьогодні можемо ототожнювати з ними.
Основними її проявами були маскування «розвідників» під
мирне населення, тобто використання прикриття, а також окремі
методи промислового шпигунства, які застосовували певні
державні й недержавні структури задовго до того, як з'явилися
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офіційні й приватні розвідувальні служби. Як прикриття
використовувався вид діяльності (торгівець, священик, монах,
іноді жебрак тощо). Це були зародки сучасної економічної
розвідки і промислового шпигунства.
В сучасному світі бізнесу відомий такий вислів: «Капітал
боїться відсутності прибутку або дуже малого прибутку, так
само, як і природа боїться порожнечі» [1]. Нові досягнення
науки і техніки, сучасні методи промислового виробництва
змушують економічну розвідку знаходити нові засоби та методи
роботи. Щоб встигати за технічним розвитком стає необхідним
постійно удосконалювати й техніку економічної розвідки.
Розвідувальна діяльність охоплює все нові і нові галузі. Тобто,
вона є неминучим та закономірним явищем самої природи
бізнесу, заснована на бажанні отримання надприбутку будьякими дозволеними, а іноді й неетичними методами.
Важливо, що економічна розвідка сьогодні активно
використовується як на макро-, так і мікрорівні, але новітнім є
пряме залучення розвідок ряду країн для викрадення
промислових
секретів
в
інтересах
національних
товаровиробників. Уряди фінансують операції, у процесі яких
вивчається діяльність різноманітних компаній, збираються
відомості про майбутні контракти, узагальнюється інформація
про фінансовий стан організацій та банківських операцій,
аналізуються події, які можуть відбитися на формуванні цін на
світовому ринку. Для отримання важливих відомостей
розвідувальні служби використовують багаточисельні методи,
розроблені в період «холодної» війни.
Отже, розвідувальна діяльність сьогодні з різним рівнем
інтенсивності проводиться більшістю вітчизняних підприємств,
а відтак поруч із потребою отримання достовірної інформації
про конкурентне середовище не менш актуальною і важливою є
проблема захисту власних таємниць, тобто виникає проблема
ефективного функціонування контррозвідки.
Розпочнемо з того, що з біблійних часів і до нашого
«цифрового» століття в розвідці існують чітко визначені
принципи, які залишаються непорушними донині. Серед них –
зв'язок між збиранням розвідувальних даних і захистом своєї
власної інформації. За одним із визначень, «контррозвідка – це
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захист своєї конфіденційної інформації від шпигунства». Слід
зазначити, що тільки з переходом підприємств до ринкових
відносин економічна (промислова) контррозвідка одержала
легітимність і стала складовим елементом ділового процесу.
В умовах конкуренції роль вивчення намірів конкурента і
приховування своїх планів стає визначальною. Як і в
традиційній контррозвідці, запобігання розкриттю своїх джерел
інформації (нехай навіть і відкритих), а також методів збору
інформації для конкурентної контррозвідки є пріоритетним
завданням. Особливо розвинена ця система в США, за довгі
роки практики американські розвідники і контррозвідники
розробили методики і технології захисту як збору даних про
конкурентів, так і захисту власної компанії від просочування
конфіденційної, стратегічно важливої інформації. Багато
вітчизняних підприємств ще в 90-і рр. на етапі становлення
роботи своїх служб безпеки брали приклад із західних фахівців з
конкурентної розвідки, а також охоче залучали до роботи
колишніх працівників спецслужб.
Значення і роль контррозвідки в сучасних умовах ведення
бізнесу обумовлено принаймні двома обставинами: по-перше,
прагненням деяких підприємців усунути або нейтралізувати
своїх конкурентів послуговуючись засобами промислового
шпигунства; по-друге, погіршення кримінальної ситуації в
країні, що створює поживний ґрунт для певних верств населення
вирішувати свої проблеми злочинним шляхом; по-третє,
потребою здійснення захисних дій щодо представників
державних органів управління, які використовують своє
службове становище у злочинних цілях.
У найзагальніших рисах процес конкурентної розвідки і
контррозвідки в системі економічної безпеки підприємства
складається з трьох взаємопов’язаних складових: внутрішнього
моніторингу, зовнішнього моніторингу та аналітичної
роботи (рис. 1).
Внутрішній моніторинг припускає, що працівники служби
безпеки всіляко захищають підприємство від проникнення
«шпигунів» і розвідників, а також відстежують дотримання
співробітниками
підприємства
внутрішніх
правил
по
нерозголошуванню конфіденційних даних.
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Система економічної безпеки підприємства

Конкурентна
розвідка

Контррозвідка

Аналітична
робота

Внутрішній
моніторинг

Додатков
і
можливо
сті

Інформац
ія про
конкурен
тне
середови
ще

Внутрі
шні
загрози

Зовніш
ні
загрози

Зовнішній
моніторинг

Рис. 1. Місце конкурентної розвідки та контррозвідки в
системі економічної безпеки підприємства [2; 3]
Для цих потреб активно застосовуються спеціальні
інформаційні системи. Однією із найбільш поширених є IPC
(Information Protection and Control), яка захищає інформацію
методом шифровки носіїв, а також повним контролем всіх
можливих носіїв і каналів, через які, з технічної точки зору,
може відбуватися витік важливої інформація (e-mail, icq, Skype,
соціальні мережі, принтери, зовнішні носії, накопичувачі, USB,
WiFi, Bluetooth і так далі) [3; 4]. Особливої цінності така
система набуває, враховуючи, той факт, що до 75%
конфіденційної корпоративної інформації розголошується
мимоволі, помилково або з необачності персоналу.
Зовнішній моніторинг, у відповідності до вище викладених
положень, – це і є конкурентна розвідка в найбільш загальному
розумінні. Він припускає збір повного об'єму інформації про
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конкурентів: технології, управління, об'єми збуту, чинники
конкурентної переваги, стратегічні плани на майбутнє, стратегії
завоювання ринку, можливі загрози для свого підприємства,
методи оптимізації роботи, інновації і так далі.
Аналітична робота припускає проведення порівняльної
характеристики, виявлення своїх сильних і слабких сторін,
розробку конкретних рекомендацій для менеджменту з метою
недопущення збитків, втрати частки ринку тощо. Зважаючи на
те, що метою контррозвідки є недопущення витоку чи
оприлюднення інформації, доцільно розглянути способи
ворожого збору та використання інформації [3; 4].
У криміналістичній літературі слушно зазначається, що не
існує тотожних злочинів. Водночас кожна окрема подія – це
вияв однотипних (однопорядкових) подій, що характеризуються
наявністю не тільки індивідуальних, а й типових ознак [5].
Способи конкретного виду злочину мають загальні ознаки, які
повторюються, що дає змогу узагальнити їх, тобто типізувати
системи операцій і прийомів злочинних діянь. Звідси, стосовно
предмету нашого дослідження можна виділити три групи
типових способів злочинних посягань на інформацію, що
становлять комерційну або банківську таємницю: 1) незаконне
збирання інформації, що становить комерційну або банківську
таємницю; 2) незаконне використання такої інформації;
3) умисне розголошення такої інформації.
Незаконне збирання інформації може виявлятися у:
1) викраденні відповідної інформації чи об’єктів, що її містять, з
приміщень, де вони зберігалися; 2) таємному проникненні
злочинця до приміщення й копіювання інформації паперовим чи
електронним способом; 3) підкупі співробітника підприємства,
який мав чи має законний доступ до інформації; 4) підкупі
посередників у переговорах, які володіють певною
інформацією; 5) незаконному отриманні інформації у
співробітників правоохоронних або контролюючих органів,
яким вона стала відома внаслідок виконання ними службових
обов’язків; 6) погрозах фізичним насильством над особою чи
її близькими родичами, якій інформація була довірена в
результаті виконання її трудових обов’язків; 7) шантажі
працівника, який знаходиться на «гачку» внаслідок певних
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життєвих обставин; 8) впровадженні свого агента в штат
підприємства під виглядом звичайного співробітника;
9) вербуванні діючого працівника або спонуканні до
розголошення звільненого із застосуванням мотивів етнічної,
расової,
релігійної
близькості,
бажанням
помститися
керівникові за незаконне звільнення, переведення на іншу
роботу, зняття з посади; 10) використанні різних технічних
пристроїв,
що
фіксують
і
передають
інформацію;
11) проникненні в комп’ютерні мережі [3]. Для цього злочинці
застосовують спеціальні комп’ютерні програми, які дозволяють
відшуковувати необхідні дані та копіювати їх.
Незаконним використанням комерційної чи банківської
таємниці є впровадження у виробництво або врахування під час
планування чи здійснення господарської діяльності без дозволу
власника чи уповноваженої на те особи таких відомостей.
Зокрема, незаконне використання може мати такі форми:
1) пред’явлення майнових або інших вимог до власника
комерційної чи банківської таємниці за повернення або
нерозголошення відповідних відомостей; 2) продаж інформації
третім особам; 3) обмін інформації, що становить комерційну чи
банківську таємницю, на іншу або матеріальні цінності;
4) корегування своїх дій при укладанні договорів з власником
такої таємниці.
Незаконне використання відомостей, що становлять
комерційну або банківську таємницю, є можливим і в іншому
вигляді, наприклад, через умисне розголошення таких
відомостей [6]. Розголошення може здійснюватися усно,
письмово, із використанням засобів зв’язку й масової
інформації, комп’ютерних мереж та ін. Таке розголошення
вчиняють особи, яким ця інформація стала відома внаслідок
професійної або службової діяльності.
Протидія охарактеризованим вище способам злочинного
посягання на конфіденційну інформацію є головним завданням
контррозвідки. Водночас, на нашу думку, запобігання злочину є
набагато ефективнішим у порівнянні із ліквідацією наслідків.
Зазначене обґрунтовується тим, що проведення внутрішнього
моніторингу дозволяє визначити сукупність слабких місць,
завчасна ліквідація яких і унеможливить реалізацію значної
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кількості загроз. Типовий перелік таких слабких місць для
вітчизняних підприємств можна визначити наступною
сукупністю.
Неефективна кадрова політика. Для більшості вітчизняних
підприємств є традиційним здійснення найму на роботу
працівників послуговуючись таким критерієм як «родинні
зв’язки». При цьому доволі частими є випадки, коли прийняті за
таких принципом фахівці є абсолютно некомпетентними у своїй
роботі. Більше того, практика показує, що наявність родинних
або дружніх зв'язків не є гарантією порядності й чесності.
Багато з таких працівників уміло користуються своїм особливим
положенням, будучи впевненими в повній безкарності. Але
навіть там, де працівники набираються на конкурсній основі, їх
минуле, а також деякі людські якості перевіряються досить
поверхово. У результаті в середині підприємства, практично, з
моменту його відкриття знаходяться потенційні зловмисники,
про наявність яких власники та керівники навіть не підозрюють.
Відсутність потрібного інструктажу та регулярних перевірок
щодо дотримання персоналом умов збереження комерційної та
конфіденційної інформації.
Більшість співробітників підприємства не має уявлення, що
одержувана ними в ході роботи інформація є конфіденційною й
не підлягає розголошенню. Звідси, особливо важливим є
роз’яснення при прийомі на роботу необхідності збереження
комерційної інформації, визначення безпосередніх об’єктів, які
підпадають під цю категорію, здійснення періодичних перевірок
щодо дотримання цих вимог.
Відсутня мотивація робітника. Низький рівень заробітної
плати та незадоволення умовами роботи можуть перетворитися
на реальну загрозу для економічної безпеки підприємства.
Неефективне керівництво, яке спричинено низьким рівнем
менеджменту, що ускладнює процес діяльності підприємства і
негативно впливає на рівень його економічної безпеки.
Атмосфера в колективі. Одним з найважливіших факторів,
від якого залежить не тільки безпека підприємства й
ефективність його роботи, є взаємини в колективі. Усім відомо,
що дружній колектив – запорука успіху підприємства. І дійсно,
якщо працівник відчуває себе не найманцем, якого безжалісно
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експлуатують, а «членом родини» або частиною системи, то він,
напевно, виявиться відданим своєму підприємству [2; 4]. Якщо
підприємство намагається допомогти працівникові в його
особистих утрудненнях, намагається опікуватися про свій
персонал не на словах, а на ділі, то й працівник відповість тим
же. Він стане сприймати проблеми підприємства як свої власні
й, отже, стане активно допомагати в їх вирішенні. Навпаки, ті
колективи, відносини в яких прийнято називати «складними»,
являють собою ласим шматком для зловмисника, який уміло
використовуючи
невдоволення
й
ненависть
окремих
співробітників, суттєво шкодить підприємству зсередини за
допомогою його ж працівників.
При розробленні та/або вдосконаленні методичних засад
здійсненні контррозвідувальних дій, доцільно взяти до уваги
науковий доробок відомого фахівця з організації служб безпеки
підприємств В. Мак-мак, який в останній редакції своєї відомої
книги «Служба безпеці підприємства. Організаційноуправлінські і правові аспекти діяльності» не лише включив в
організаційну схему служби безпеки підприємства відділ
розвідки, але і положення про підрозділ розвідки, що визначає
основні напрями її діяльності, функціональні обов'язки її
співробітників, права їх у взаєминах з іншими підрозділами
компанії [7]. Останнє важливе з тієї точки зору, що до них
відносяться і співробітники інших підрозділів підприємства, що
займаються збором і дослідженням інформації.
Враховуючи вище викладені аргументами, нами створено
модель функціонування системи економічної безпеки
підприємства в якій виокремленні підрозділи конкурентної
розвідки та контррозвідки (рис. 2).
Побудована модель не враховує специфіки діяльності
певного підприємства, але відповідає ключовим позиціям
сформованої у першому розділі роботи концепції забезпечення
економічної безпеки підприємства та сучасним завданням, які
ставляться перед системою економічної безпеки на вітчизняних
суб’єктах господарської діяльності.
Виходячи з розробленої моделі, мету контррозвідувального
підрозділу можна визначити як протидія розвідувальним
заходам конкурентів і злочинним діям кримінальних груп чи
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окремих осіб, які негативно впливають на економічну безпеку та
перешкоджають
досягнення
економічних
інтересів
підприємства.

Фінансова
безпека

Конкурентна
розвідка

- вивчення
конкурентної
середовища;
- ідентифікація
зовнішніх загроз і
ризиків;
- прогнозування зміни
зовнішнього
середовища;
- розроблення
превентивних заходів
для захисту;
- протидія
недружньому злиттю і
поглинанню

Кадрова
безпека

Силова
безпека

- визначення пріоритетних
інтересів соціальноекономічної системи та у разі
потреби їх коригувати;
- забезпечення досягнення
системою інтересів;
- своєчасне виявлення загрози
та оперативне реагування на
них;
- прогнозування тенденцій, які
призводять до порушення
нормального функціонування
системи та її розвитку;
- зниження рівня ризиків та їх
нейтралізація;
- здійснення систематичного
моніторингу рівня безпеки;
- розроблення заходів щодо
гарантування безпеки на
прийнятному для існування та
розвитку системи рівні

Технікотехнологічна

Спеціалізовані
сторонні організації

Персонал
підприємства

Система економічної безпеки підприємства

Контррозвідка

- виявлення слабких
місць у внутрішньому
середовищі;
- перекриття каналів
витоку цінної інформації;
- забезпечення
збереження комерційної
таємниці;
- передбачення моменту
виникнення та тенденцій
розвитку кризових
процесів;
- пошук можливостей
підвищення рівня
економічної безпеки
підприємства

Рис. 2. Структурна модель системи економічної безпеки
підприємства
Про призначення контррозвідки чітко і стисло висловився
А. Даллес: «Контррозвідка в основному займається захистом і
оборонною діяльністю» [8]. На відміну від розвідки, об'єктом
контррозвідувальної діяльності є не зовнішня, а внутрішня
середовище функціонування підприємства. Звідси об’єктами
контррозвідки можна вважати: менеджерів підприємства, які є
потенційними об’єктами розвідувальних заходів та/або
злочинних дій зі сторони кримінальних структур чи окремих
осіб; працівники підприємства, які мають доступ до інформації,
яка є комерційною та банківською таємницею, надає
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підприємству суттєві конкурентні переваги; співробітники
служби безпеки; працівники, які належать до групи ризику в
наслідок свого злочинного минулого, притаманних шкідливих
звичок, перебувають у родинних та інших зв’язках із
конкурентами і т.д.; звільнені працівники, які володіють цінною
інформацією.
Визначена мета та об'єкти контррозвідувальної діяльності
дозволяє визначити коло можливих завдань підрозділу
контррозвідки: захист інформаційних ресурсів підприємства;
протидія економічному шпигунству; захист усіх працівників
підприємства від негативного впливу зі сторони злочинно
орієнтованих груп чи окремих осіб; нейтралізація внутрішніх
загроз, які пов’язані із витокам конкурентно важливої
інформації.
Виконання вищевказаних завдань можливе при реалізації
наступної сукупності функцій контррозвідки: виявлення та
доведення до відома вищого керівництва фактів та причин, що
сприяють вчиненню правопорушень з боку персоналу
підприємства; спостереження за особами, які належать до групи
ризику; виявлення агентів промислового шпигунства з числа
працівників підприємства; забезпечення конфіденційності
інформаційного обміну між підрозділами та посадовими
особами; захист комерційної та банківської таємниці; з’ясування
біографічних та інших характеристик претендентів на робочі
місця; консультування персоналу з питань забезпечення
економічної безпеки підприємства.
Серед
методів,
найбільш
часто
використовуваних
співробітниками контррозвідки, можна відзначити наступні:
приховане спостереження; відкриті і зашифровані опитування;
отримання довідок; дослідження предметів і документів;
зовнішній і внутрішній огляд будівель, приміщень та інших
об'єктів.
Для об'єктивної оцінки діяльності контррозвідки необхідно
розробити відповідні критерії та показники її діяльності.
Критерії діяльності контррозвідувального підрозділу можуть
бути сформовані наступним чином: а) ступінь протидії
розвідувальним заходам ділових конкурентів і злочинців,
б) рівень запобігання та припинення правопорушень на об'єкті,
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що охороняється.
Показниками, що розкривають вищевказані критерії, можуть
бути: кількість притягнутих до відповідальності за
розголошення комерційної таємниці підприємства; кількість
виявлених економічних (промислових) шпигунів; кількість
виграних судових процесів у цивільних справах на підставі
матеріалів контррозвідки; кількість службових розслідувань,
проведених щодо персоналу підприємства; сума втрат, яких
вдалося уникнути в наслідок виконання своїх функцій
контррозвідкою.
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ДОСЛІДЖЕННЯ ПОКАЗНИКІВ В СИСТЕМІ
УПРАВЛІННЯ ВАРТІСТЮ ГІРНИЧОДОБУВНОГО
ПІДПРИЄМСТВА
Інноваційно-інвестиційні
проблеми
підприємств
гірничодобувної промисловості України. Сьогодні для
прийняття ефективних управлінських рішень власникам і
керівникам підприємств потрібна інформація про вартість
бізнесу. Причому, у проведенні оціночних робіт зацікавлені і
інші сторони: державні структури, кредитні організації, страхові
компанії, інвестори і акціонери.
Підвищення вартості підприємства – один із показників
зростання доходів його власників. Тому процес оцінювання
вартості бізнесу, що використовується для аналізу ефективності
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управління підприємством,сприяє визначенню оптимальних
стратегічних напрямів його розвитку і задоволенню інтересів
власників. Очевидно, що питання обґрунтування методичних
підходів і показників в межах системи управління вартістю для
оцінювання результатів діяльності підприємств з урахуванням
галузевих особливостей розробки і реалізації інвестиційних
проектів у стратегічній перспективі і управлінських заходів, є
актуальними.
Слід наголосити, що ще недостатньо уваги приділяється
специфіці прийняття стратегічних управлінських рішень і оцінці
інвестиційних проектів довгострокової реалізації у окремих
галузях промисловості. Однією з них є гірничодобувна
промисловість, де в сучасних умовах ще недостатньо
обґрунтовано методичні підходи до оцінки вартості
підприємства та його інвестиційної діяльності.
Інноваційно-інвестиційна діяльність в гірничодобувній
промисловості пов’язана з інвестуванням у технологічні
інновації, що забезпечують виробництво конкурентоспроможної
сировинної продукції. Основною метою цієї діяльності повинно
стати створення оптимальних умов для розвитку і активізації
використання інноваційного потенціалу на основі інвестиційних
можливостей провідних підприємств галузі.
Залізорудна промисловість України – це високоенергоємне,
трудоємне і капіталоємне виробництво з довгостроковим
виробничим циклом. Її основу, як сировинної бази металургії,
складають підприємства з видобутку й перероблення залізної
руди, які випускають природно багаті аглоруди із вмістом заліза
54-61 %, концентрат із вмістом заліза 64-68 %, залізорудні
обкотиші й агломерат.
Гірничодобувні
підприємства
вимагають
значних
капітальних вкладень для підтримки діючих виробничих
потужностей, оновлення технологічних процесів. Для підтримки
ринкових позицій та підвищення конкурентоспроможності у
довгостроковій
перспективі
розробляються
комплексні
інноваційно-інвестиційні
програми,
де
визначаються
пріоритетні напрями розвитку, які полягають у: розробці
перспективних заходів з підвищення конкурентоспроможності
всіх видів залізорудної продукції; мінімізації витрат за
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технологічними
переділами
виробничих
процесів;
впровадження
інноваційно-інвестиційних
проектів
з
енергозбереження та охорони навколишнього середовища;
розвитку нових технологій, створення та придбання
високоефективного устаткування.
Нині більшість підприємств залізорудної підгалузі України
входять до складу потужних компаній і холдингів, найбільшими
з яких є ТОВ «Метінвест Холдинг», «Ferrexpro»,
ПАТ «АрселорМіттал Кривий Ріг», що дає можливість
залучення значних інвестицій та інновацій для розвитку
підгалузі в умовах жорсткої конкурентної боротьби за ринки
збуту залізорудної продукції (ЗРП). В сучасних умовах на
підприємствах
розробляються
інноваційно-інвестиційні
стратегії, що визначають генеральний план з досягнення
довгострокових цілей інвестиційної діяльності шляхом вибору
ефективних інноваційних заходів.
Зміст інноваційно-інвестиційних стратегій цих підприємств
полягає у необхідності залучення інвестицій для поліпшення
сировинної бази за якісними показниками (вміст заліза,
шкідливі домішки, фізико-механічні властивості руди і
вміщуючих порід), які поступаються ряду зарубіжних
підприємств. Інноваційна політика спрямована на оновлення
традиційних технологій, впровадження інноваційних проектів у
виробничу та управлінську сфери, заміну устаткування на
високоефективне, що відповідає сучасному стану розвитку
науково-технічного прогресу у галузі.
Для комплексного оцінювання цих заходів доцільно
обґрунтувати такі показники, що відображають зростання
вартості у стратегічній перспективі, ефективність інвестицій з
урахуванням галузевих особливостей та корпоративних
інтересів власників.
Аналіз методичних підходів до оцінки вартості та
ефективності інноваційно-інвестиційної діяльності підприємств.
Більшість сучасних методик до оцінювання результатів
діяльності націлена на показники, що відображають зростання
цінності для власників (акціонерів). Ця концепція має назву
Value-Based Management (VBM), що традиційно перекладається
як «концепція управління вартістю підприємства».
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У даному дослідженні ми сконцентруємося на питаннях
оцінки вартості як складової частини системи управління
вартістю підприємства. У цьому контексті важливим є вибір
основного показника результатів діяльності підприємства. Це
рішення повинно давати можливість відповідати на запитання,
добре чи погано «спрацювало» підприємство в цілому за звітний
період,чи була фактично створена цінність для акціонерів
протягом встановленого періоду.
Створення і зростання цінності для акціонерів як чільної
мети реально актуалізуються тільки на певній стадії розвитку як
підприємства, так і його зовнішнього оточення. Розвиток
актуалізованих фінансових цілей залежить від двох основних
чинників:1)від зростання капіталомісткості бізнесу, що визначає
необхідність управління активами балансу; 2) від ступеня
необхідності враховувати довгострокові перспективи в розвитку
залізорудного бізнесу, що визначається, в свою чергу, високою
ймовірністю значних змін у галузі, пов'язаних з: технологією;
державним
регулюванням;
конкуренцією;
тривалим
інвестиційним циклом; різноманітною структурою ділового
портфеля холдингу.
Особливо відзначимо, що перший з цих факторів належить
до внутрішнього середовища залізорудного бізнесу (фактор
оптимального розміру), а другий і третій-до його зовнішнього
середовища (оточення бізнесу). На зазначені основні фактори
вибору фінансових цілей (ключових фінансових показників
результатів діяльності) вперше звернули увагу дослідники з
McKinsey & Co [1].
Розглянемо показники ефективності інвестицій з позиції як
менеджерів, так і акціонерів підприємства. Відома наступна
класифікація VBM-показників [2], в основу якої покладена «база
оцінки». Для первинної класифікації VBM-показники було
розділено на три групи:
Група 1 – показники результатів діяльності, що засновані на
бухгалтерських оцінках і показниках;
група 2 – показники, що базуються на грошових потоках;
група 3 – показники, що базуються безпосередньо на
ринкових оцінках.
Основними показниками, що належать до групи 1 є
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залишковий прибуток (дохід) RI (Residual Income), додана
економічна вартість EVA (Economic Value Added), додана
ринкова вартість MVA (Market Value Added); до групи
2 – чистий економічний дохід NEI (Net Economic Income); до
групи 3 – загальна акціонерна віддача TSR (Total Shareholders
Return), загальна віддача бізнесу TBR (Total Business Return).
Розглянемо із зазначених показників ті, що набули практику
застосування, виходячи з урахування особливостей діяльності та
цілей корпоративного управління на гірничодобувних
підприємствах.
Економічна додана вартість (EVA) є модифікацією показника
залишкового операційного прибутку, при якій як чисті
операційні ефекти, так і сума інвестованого капіталу
(і,відповідно, витрати на інвестований капітал) коригуються на
так звані капітальні еквіваленти (capital equivalents). Практично
показник EVA розраховується таким чином:
EVA = прибуток від звичайної діяльності - податки та інші
обов'язкові платежі - інвестований у підприємство капітал,
тобто сума пасиву балансу) * середньозважена ціна капіталу.
Розвиваючи цю формулу, можна показати розрахунок EVA
показника наступним чином:

EVA  (P  T)  IC  WACC 
NP  IC  WACC  (

NP
 WACC)  IC
IC

(1)

де P – прибуток від звичайної діяльності;
T – податки та інші обов'язкові платежі;
IC – інвестований у підприємство капітал;
WACC – середньозважена ціна капіталу;
NP – чистий прибуток.

EVA  (

NP
 WACC )  IC  ( ROI  WACC )  IC
IC

(2)
де ROI – рентабельність капіталу, інвестованого в
підприємство.
З формули (2) випливає, що EVA дозволяє відповісти на
питання інвесторів підприємства: який вид фінансування
(власне або позикове) і який розмір капіталу необхідний для
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отримання певного значення прибутку.
З іншого боку, EVA визначає лінію поведінки власників
підприємства, спрямовуючи капітали інвесторів у підприємство
або навпаки, сприяючи відтоку їх на підприємства, що
дозволяють забезпечити більш високі показники прибутковості.
Значення EVA визначає поведінку власників капіталу по
відношенню до інвестування в дане підприємство.
Розглянемо наступні три варіанти взаємин значення
показника EVA з поведінкою власників:
1) EVA = 0, тобто WACC = ROI і ринкова вартість
підприємства дорівнює балансовій вартості чистих активів. У
цьому випадку ринковий виграш власника при вкладенні в дане
підприємство дорівнює нулю, тому він одно виграє,
продовжуючи операції на даному підприємстві або вкладаючи
кошти в банківські депозити.
2) EVA> 0 означає приріст ринкової вартості підприємства
над балансовою вартістю чистих активів, що стимулює
власників до подальшого вкладення коштів у підприємство.
3) EVA <0 веде до зменшення ринкової вартості
підприємства. У цьому випадку власники втрачають вкладений
в підприємство капітал за рахунок втрати альтернативної
прибутковості.
Із залежності між ринковою вартістю підприємства і
значеннями EVA випливає те, що підприємство має планувати
майбутні значення EVA для спрямування дій власників щодо
інвестування своїх коштів.
Очікування майбутніх значень EVA здійснює істотний вплив
на зростання ціни акцій підприємства. Якщо очікування
суперечливі, то буде коливатися ціна акцій, і в
короткостроковому періоді неможливо буде провести чітку
залежність між значеннями EVA і ціною акцій підприємства.
EVA оцінює не тільки кінцевий результат, але і те, якою ціною
він був отриманий (тобто який обсяг капіталу і за якою ціною
використовувався). Таким чином, ураховуючи викладене вище
можна провести порівняльний аналіз застосування оціночних
показників чистого прибутку (NOPAT) і EVA в умовах
реалізації
стратегічної
інвестиційної
програми
ПАТ «Криворіжзалізрудком» (рис. 1).
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Рис. 1. Динаміка показників NOPAТ
ПАТ «Криворіжзалізрудком»

і EVA

в

умовах

Основні допущення при розрахунку показника EVA:
середньозважена ціна капіталу WACC = 15%; ставка
дисконтування = 15%; інвестований у підприємство капітал
дорівнює активам підприємства по балансу за звітний період.
Як видно з рис. 1, підприємство у 2009 р. (фінансова криза)
закінчило свою фінансову діяльність з позитивним балансом,
проте насправді його вартість впала приблизно на 0,5 млрд. грн.
На відміну від традиційних показників (NPV, IRR, PI),
показник EVA визначається по кожному року інвестиційного
проекту, а не для усього періоду життєвого циклу проекту. Це
дозволяє його використовувати для оперативного контролю
ефективності використання інвестицій вже з першого року
інвестиційного проекту.
Слід зазначити, що у показнику EVA інвестований капітал
враховується на початок досліджуваного періоду (року). При
цьому умовно вважається, що усі інвестиції здійснені до
початку року. Але на вітчизняних гірничодобувних
підприємствах інвестиції здійснюються регулярно протягом
усього року [3]. Загальна величина інвестованого капіталу, яка
повинна враховуватись в показнику EVA може бути
розрахована за формулою:
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I t
t/4
t 1 (1  WACC)
,
T

I  I0  

(3)
де I0 – величина інвестованого капіталу на початок періоду,
грн.;
ΔIt – величина додаткових інвестицій, здійснених в
одиничному періоді (кварталі) t, грн.
Показник ступеню у формулі (3) ділиться на 4, тому що в
даному прикладі у якості одиничного періоду обрано квартал, а
ставка WACC визначена за рік.
Ключовим для розуміння відмінностей між залишковим
операційним прибутком в класичній версії і EVA є поняття
капітальних еквівалентів. Зрозуміло, що коригування чистих
активів на капітальні еквіваленти викликає відповідні
коригування і чистого операційного прибутку (EBI, NOPAT).
Багато в чому необхідні коригування на капітальні
еквіваленти
обумовлені
існуючими
стандартами
бухгалтерського обліку. Зокрема, Б. Стюарт [4] пропонує
робити коригування на такі основні капітальні еквіваленти:
1) коригування на величину відкладеного податку на прибуток.
При розрахунку капітальної бази показника EVA чисті
відстрочені податкові активи (різниця між відкладеними
податковими активами та відкладеними податковими
зобов'язаннями) віднімаються як з капітальної бази, так і з
величини чистого операційного прибутку; 2) інші капітальні
еквіваленти. Коригуються як величина балансової вартості, так і
операційного прибутку, зокрема, на величину: амортизації
ділової репутації (goodwill);капіталізації витрат на науководослідні, дослідно-конструкторські та технологічні роботи.
Інтеграція методичних підходів до оцінки вартості
підприємства у концепцію збалансованої системи показників.
Аналіз управління інвестиціями на підприємстві, заснований на
системі збалансованих ключових показників ефективності
(збалансованої системи показників (ЗСП)) [5, 6, 7], пропонує
рішення, які можуть бути скомпоновані умовно у дві групи:
рішення з побудови управлінської системи, пов'язаної з
контролем за досягненням фінансових цілей та їх коригуванням;
460

Менеджмент ХХІ століття: глобалізаційні виклики

рішення зі створення системи, що максимізує цінність бізнесу
для акціонерів у майбутньому.
Перевагою методу ЗСП є можливість додати до кількісних
розрахунків якісні оцінки. Вони дозволяють оцінювати явні та
неявні фактори ефективності «інформаційних» проектів та
пов’язати їх із загальною стратегією підприємства.
Концепція ЗСП дозволяє уникнути односторонньої
фінансової
орієнтації
системи
вартісно-орієнтованого
управління. Можна говорити, що ці системи ідеально
доповнюють одна одну (рис. 2).

Рис. 2. Основні
фактори
ПАТ «Криворіжзалізрудком»
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створення
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Побудова ЗСП передбачає виявлення ключових факторів
(важелів) та їх впливу на значення показника приросту вартості.
На рис. 3 надано основні фактори створення вартості для
ПАТ«Криворіжзалізрудком», які побудовані за методом ЗСП.
Побудова системи стратегічного управління інвестиціями,
заснованої на інтеграції ЗСП і системи вартісно-орієнтованого
управління, відбувається в три етапи: розрахунок теперішньої
вартості підприємства або приросту вартості підприємства в
майбутньому (тим чи іншим методом), а також побудова
«дерева» факторів створення вартості (рис. 3); формування
портфеля продуктів (бізнес-одиниць) на основі розрахунку їх
внеску в зростання вартості підприємства, розробка заходів
щодо реалізації стратегії, спрямованої на зростання вартості
підприємства; вартісно-орієнтоване планування і управління,
зв'язок системи управління з системою мотивації персоналу.
«Дерево» факторів створення вартості має бути побудовано
таким чином, щоб було видно результати діяльності
підприємства за кілька років. Такий формат «дерева» дозволяє
простежити зміну приросту вартості підприємства впродовж
тривалого періоду.
Приріст вартості підприємства розраховується як різниця між
значенням прибутку і значенням витрат на капітал.
Результати моделювання значення показника приросту
вартості використовують при виборі тієї чи іншої стратегії.
Обраний варіант далі описується системою стратегічних цілей,
показників, їх цільових значень і заходів, реалізація яких
спрямована на збільшення вартості підприємства. Збалансована
система показників є,таким чином, інструментом реалізації
стратегії, спрямованої на збільшення вартості.
Висновок. На основі проведених досліджень установлено, що
для залізорудних гірничодобувних підприємств найбільш
раціонально використовувати показник оцінки результатів
діяльності EVA (економічна додана вартість), який відповідає
таким вимогам: 1) можливість прогнозування результатів
діяльності підприємства на стратегічну перспективу; 2) середня
ступінь складності розрахунків; 3) використання показника EVA
сприяє впровадженню і поширенню на підприємстві
збалансованої системи показників, що дозволяє керівництву для
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досягнення стратегічних цілей формувати чіткий план
оперативної діяльності окремих підрозділів і оцінювати
результати виконання цих показників; 4) EVA є індикатором
якості управлінських рішень: постійна позитивна величина
цього показника свідчить про збільшення вартості підприємства,
негативна – про зниження.
З метою подолання певного суб’єктивізму у розрахунках
рекомендовано на практиці оцінювати не абсолютне значення
EVA, а щорічний приріст цього показника.
В межах управління вартістю показник EVA можна
використовувати: при складанні капітального бюджету, оцінці
ефективності
діяльності
структурних
підрозділів
або
підприємства в цілому, а також окремих інвестиційних проектів.
При цьому, за допомогою показника EVA можна відобразити
ступінь досягнення мети підприємства зі збільшення його
ринкової вартості.
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ДИАГНОСТИКА ОРГАНИЗАЦИИ СИСТЕМЫ
УПРАВЛЕНИЯ: ДОЛГОСРОЧНЫЕ И КРАТКОСРОЧНЫЕ
АСПЕКТЫ УСТОЙЧИВОСТИ
Эффективность фундаментальной диагностики определяется
ее способностью выявлять проблемы управления и исключать
организационные
патологии.
В
качестве
основы
диагностической оценки выступает готовность системы
управления систематизировать как ранние, так и поздние
симптомы,
вызывающие
потерю
работоспособности
организации. Итоги проведенной оценки служат основой для
разработки симптоматических мероприятий. Такие мероприятия
рассматриваются как действенное средство, позволяющее
устранить проявление внешних патологий. Для этого
необходимо принять радикальные меры, направленные на
коренные изменения в организации.
Организация современного бизнеса происходит в условиях
открытых систем. Такая организация связана с высоким
уровнем неопределенности, который проявляется в сочетании
технологических
и
организационных
недопониманий
руководителей с традиционными рыночными и ресурсными
неясностями. Необходимо заметить, что существующая
проблема многоразмерных неопределенностей усложняется еще
и тем, что они взаимодействуют, усиливая друг друга. Поэтому
для того, чтобы система управления смогла обеспечить
устойчивое функционирование бизнеса на начальном этапе его
организации, необходимо уменьшить неопределенности по всем
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выявленным измерениям ключевых факторов. Все это требует
наличия объективных средств расшифровки сложных ситуаций,
связанных с выбором технологий управления. В совокупности
такие средства входят в состав системы фундаментальной
диагностики, функции которой сведены к анализу и оценке
развития
и
повышения
результативности
технологий
управления. Содержание их результативности раскрывается с
позиций устойчивого функционирования организации.
В этой связи объектом настоящего исследования является
состояние неустойчивого функционирования организации. Для
нахождения мер, определяющих состояние неустойчивости,
проводится комплексный анализ симптомов ввода системы
управления в неработоспособное состояние. Такой ввод
обусловлен неготовностью системы управления своевременно
отреагировать на внешние влияния окружающей среды. Для
устранения такого недостатка требуется объективно и
достоверно оценить текущее состояние организации, выявить
причины организационных отклонений и предложить
программу восстановления деятельности организации.
Речь идет о диагностическом инструментарии, на базе
которого осуществляется сбор, обработка, анализ деловой
информации, используемой для принятия решений об
устойчивом функционировании организации. Цель такого
инструментария
сводится
к
разработке
алгоритмов
диагностического
анализа,
обеспечивающих
выявление
отклонений параметров по ключевым факторам и достоверным
симптомам.
Особенности диагностики системы управления
При оценке текущего состояния организации, перед выдачей
объективных заключений, требуется провести повышенные
меры обеспечения устойчивости [1]. Это вызвано тем, что
формируемые заключения влияют на стратегические решения
организации, и любая неточность диагнозов становится
источником не только риска, но и ресурсных потерь [2].
Поэтому если на диагностической стадии не исключить ошибки,
то теряется доверие к средствам диагностики из-за высокого
уровня недостоверности выдаваемых диагнозов [3]. С позиции
управления нет никакой нужды в фиксации отклонений
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диагностических параметров, а также в создании условий
умножения организационных патологий [4]. В этом и
проявляется особенности системы диагностики, которая должна
быть настроена на конкретные технологий управления. При
этом особая роль отводится двум особым категориям:
неопределенности и устойчивости, которые в контексте
диагностических мер тесно связаны между собой. Устойчивость
в отношении неопределенности включает три важных
компонента фундаментальной диагностики организации систем
управления [5].
Во-первых, в ходе применения диагностических мер у их
пользователей вырабатывается способность в процессе
мышления восполнять недостающую информацию, раскрывать
эффект краткосрочного видения текущего состояния в так
называемых условиях «больше, чем дано», и таким образом не
только компенсировать существующую неопределенность, но и
предлагать программу выхода из кризисного состояния.
Во-вторых,
приобретение
навыка
воспринимать
неопределенные ситуации не как тревожные и травмирующие
психику события, а как естественные и неизбежные
крупномасштабные
обстоятельства,
способствующие
восстановлению нарушенной деятельности.
В-третьих, устойчивость к неопределенности содержит в себе
необходимый
набор
управленческих
компетенций,
направленных на формирование профессиональных умений
принятия важных стратегических решений.
Таким образом диагностика организации систем управления
ориентирована на выявление скрытых рычагов управления,
применяемых для развития организации, в том числе
опережающего долгосрочного роста. При этом использование
таких рычагов не должно нарушать установленные законы
управления.
Знание
настоящих
законов
является
интеллектуальной собственностью организации, и их
выполнение обусловлено правилами общей науки управления,
отвечающей на вопрос: «Как делать правильно вещи благодаря
совершению точных поступков?» [6, 7]. Основу таких поступков
составляют краткосрочные симптомы, позволяющие исключить
проявление долгосрочных факторов.
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Концептуальная схема.
В отношении обеспечения
устойчивости, учитывая краткосрочный характер симптомов и
долгосрочные последствия факторов, управление следует
рассматривать как целенаправленное движение жизнеспособной
организации в предварительно оцененных условиях [8-12].
Система управления, оказывая воздействие на внешние влияния,
обеспечивает требуемое поведение самой системы, формируя
для этого актуальные руководства к действию. Ключевой
категорией оценки поведения любой системы является ее
способность
находить
нарушения
функционирования
организации. Причем, что очень важно, требуется своевременно
определять утрату таких свойств, как устойчивость, гибкость,
адаптируемость, обучаемость. В терминах профессиональной
компетенции решается задача роста потенциала (в терминах
SWOT анализа параметр «О») по мере накопления
фундаментального знания об опасности (Т). Таким образом,
формируется результативное средство диагностики устойчивого
состояния бизнеса. На Рис.1. приведена схема такой системы,
расписанная в терминах дополнения модели DIKW моделью
SWOT-анализа [13]. Контур DIKW является внутренним, где
вырабатываются решения выявления достоверных симптомов,
которые
имеют краткосрочное действие. Знание таких
симптомов позволяет системе управления воздействовать на
проявление
ключевых
факторов,
влияние
которых
осуществляется из внешнего контура SWOT.
О

Общая деятельность
W

D
W

S
Достоверные
симптомы
I

K
Целый процесс

Т

Ключевые
факторы

Рис. 1. Концептуальная схема диагностики организации
системы управления
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Управляемость организации определяется не обеспечением
его бездефектности за счет соответствия требованиям допусков,
а повышением качественной определенности посредством
уменьшения числа неопределенностей, мешающих улучшению
процессов. Задача менеджеров сводится к работе над
улучшениями процессов, поддерживая их в устойчивом
состоянии. Оценка устойчивости сводится к определению
коридора допустимой изменчивости параметров управляемости.
Границы допусков предварительно необходимо операционально
определить, включая указания по их измерению, а также
правила
всевозможных
действий
по
удовлетворению
требований допусков с самого начала. Оценка устойчивости
позволяет управлять улучшениями по отклонениям факторов
управляемости на основе стоимости. Тем самым раскрываются
стратегические возможности управления.
Стратегические возможности
Любые улучшения в организации направлены на устранение
обнаруженной причины, мешающей протеканию процесса.
Решение об улучшении следует принимать при условии, что
экономия от его внедрения превышает соизмеренные во
времени затраты на устранение причины.
При
наличии
динамической
целеустремленной
жизнеспособной системы управления в распоряжении
менеджеров организации появляются средства диагностики
устойчивости в долгосрочной перспективе.
Такие средства ориентированы на принципы стоимостного
управления [14-17]. В этих работах раскрываются перспективы
роста организации, у которой существуют принципы. При их
наличии разработано универсальное средство развития
предприятия посредством так называемой «пентаграммы
стоимости». Настоящий инструмент позволяет выявить рычаги
роста, и в качестве созидательных сил используются три
фактора чувствительности:
 повышение доходов;
 увеличение нормы прибыли;
 сокращение оборотного капитала.
Практические рекомендации по использованию пентаграммы
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стоимости, связанные с
восстановлением утраченной
устойчивости
функционирования,
позволяют
повысить
стоимость в два и больше раз. В этой связи подход
стоимостного управления становится основанием для
разработки стратегически ориентированных организаций [18].
Для стратегически ориентированных организаций руководством
к действию являются методики, в которых раскрыты алгоритмы
по обеспечению стратегической устойчивости и эффективности.
В качестве измерителя устойчивого функционирования
предлагается использовать и динамически отслеживать
составной параметр [19]:

SGRg 

E  div    S  1  D 

E  1
A 

1
Pn  S  E  D  S 0

1     
S  A  E  Pr 
,

(1)

где:
SGRg – коэффициент устойчивого роста в изменяющихся
условиях;
E – собственный капитал на начало текущего периода;
Div – дивиденды, выплачиваемые за текущий год;

S
– плановый коэффициент оборачиваемости активов;
A
D
– плановый коэффициент финансового левериджа;
E
Pn
S – плановый коэффициент рентабельности продаж;

D – заемный капитал на начало текущего периода;
Pr – прирост нераспределенной прибыли за текущий период;
S0 – объем продаж текущего периода.
На основании приведенной модели осуществляется расчет
коэффициента устойчивого роста, вычисляемого в ходе
изменения ключевых факторов. При этом делается оценка
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перехода из стабильного состояния в переменное. Анализ

S D Pn
,
,
, div
S
четырех переменных A E
позволяет определить
их согласованность при оценке будущей деятельности
организации. В ходе оценки выявляются те обстоятельства,
которые могут привести к взаимоисключающим событиям.
Отслеживание согласованности осуществления установленных
целей позволяет определить управляемость предприятия.
Следует заметить, что алгоритмы диагностики должны
решать задачи стратегического характера. При этом необходимо
принять во внимание, что эффективная технология
стратегического управления определяет важнейшее качество
любого бизнеса, необходимое, что очень важно, для его
выживания. Основанная
на стратегичности подходов
диагностика должна предъявлять особые требования к сбору,
обработке и анализу деловой информации.
По мере постановки задач, сформулированных на основе
предъявленных требований, раскрываются возможности
улучшения производственной деятельности. Тем самым
выявляются скрытые возможности и огромный потенциал
организации. В первую очередь это касается физических и
интеллектуальных ресурсов. Далее последовательно происходит
погружение в область нематериальных активов организации.
Все это позволяет посмотреть на организацию новыми глазами
и, в результате, пересмотреть систему ценностей. Такой
пересмотр требует переформировать структуру капитала.
Система ценностей требует дополнительного инвестирования.
Иными словами, любое изменение системы управления, не
проходит без финансовых вложений. Именно поэтому
руководство не охотно идет на устранение проблем управления.
В результате новая система ценностей дает возможность
каждому члену организации открыться, найти свое оптимальное
место, а также самовыразиться. В рамках настоящей постановки
следует помнить, что «человеческий капитал» становится
главным конкурентным преимуществом организации, особенно
в условиях открытых сообществ. В таких системах необходимо
применять принцип наилучшего использования ресурсов,
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большую часть которых имеют нематериальную природу. На
практике такой принцип характеризуется с позиции прорывной
технологии.
Продуктивная диагностика
В настоящее время для устойчивого ведения бизнеса
необходимо иметь средства диагностики, на базе которых
можно было бы выявлять главные проблемы управления.
Иными словами требуется реализовать на практике так
называемое правило
2/98: «два процента системы дают
девяносто восемь процентов результата». Это требует
индивидуального по отношению к конкретной организации
подхода. В распоряжении менеджеров предприятия должен
быть особый продукт управления. Таким образом, речь идет о
продуктивной (при отсутствии каких-либо штампов –
репродукций) диагностике.
Продуктивная диагностика состояния организации включает
в себя следующие элементы:
 выявление
и
структуризацию
существующих
и
потенциальных проблем организации;
 оценка опасности развития организации;
 разработка средств устранения опасности;
 выявление текущих возможностей и скрытых резервов
организации;
 оценка потенциала роста организации.
Продуктивная диагностика представляет собой важный этап
аналитико-консалтинговой работы с организацией. Такая работа
требует перераспределения менеджерских полномочий внутри
организации. При этом нередко меняется роль руководства
предприятия.
Несмотря на то, что каждое предприятие имеет свою
организационную структуру, обусловленную спецификой
работы, экономическими, политическими, социальными и
этническими нормами, проблема совершенствования системы
управления обусловлена переходом к современной концепции
менеджмента. Ее роль сведена к повышению стоимости
организации при сохранении его ценности на конкурентном
рынке, подготовленном для лояльного клиента [15].
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Продуктивная диагностика систем управления представляет
собой систему оценки взаимосвязанных ключевых параметров,
характеризующих эффективность ее деятельности предприятия
с точки зрения ее соответствия стратегическим целям
управления бизнесом.В качестве методологии продуктивной
диагностики
предлагаются
организационные
меры,
включающие
в
себя
выполнение
определенной
последовательности этапов.
Необходимо отметить, что изменилась центральная проблема
проведения любых преобразований в организации. На передний
план выходит уже не существующая стратегия, структура или
корпоративная культура, а новое ядро системы управления,
раскрывающее изменения, связанные с поведением людей в
организации. Потеря некоторой стабильности и определенности
ведет за собой риск утрат и упущенных выгод. Поэтому в
рамках продуктивной диагностики требуется оценить и
проранжировать уровень возможных потерь, в том числе и
денежных. Здесь же следует выделить и новый парадокс
управления, сведенный к тому, что в условиях быстро
изменяющейся среды, чем больше ситуация загоняет
организацию в режим «реактивного» управления, тем важнее
становится целевая составляющая конкретных действий в
условиях неопределенности и хаоса, позволяющая создать и
удерживать ясное видение будущего организации.
Тем самым появляется потребность в реактивных средствах
оценки устойчивости.
В этой связи предлагается подход оценки текущей
деятельности организации, и в случаи потери ее устойчивости,
предлагается способ восстановления деятельности путем
перераспределения ресурсов в организационной структуре
организации. Подход ориентирован на одновременном
использовании четырех основных показателей, которые
обеспечивают маневренность организации (показатель – Mwc),
ее жизнедеятельность (Kwc), достижение платежеспособности
(через коэффициент текущей ликвидности LQc), а также
трансформацию неликвидных активов в денежную форму KTCA.
Перечисленные показатели, являясь параметрами составного
показателя, объединены в составе введенного нами
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комплексного
коэффициента
восстановления
текущей
устойчивости (в дальнейшем – CSGR):
В самом общем виде используется следующая формула [20]:

CSGR  M WC  KWC  LQC  KTCA .

Четыре показателя были отобраны в ходе исследования
основных параметров предложенного механизма управления.
Выбор таких параметров обусловлен целями, определяющими
организацию сбора, обработки и анализа деловой информации
ради выработки объективных диагнозов относительно текущего
состояния организации. При этом акцент делался на
обеспечение возможности получить расшифровку состояния за
любой временной интервал, в том числе и за краткосрочный
период времени.
Направленность на вызовы
Важной тенденцией развития организации является
стремление руководства реконструктурировать организацию в
направлениях принятия новых вызовов, обусловленных
необходимостью работать в более динамичной среде. При этом
уже недостаточно сохранять рыночные позиции за счет новых
технологий, бизнес-моделей, нововведений в законодательстве.
Ключевые преимущества сегодня получают те организации,
которые осознали, что:
1) полномасштабная оценка дестабилизирующих факторов
является источником новых возможностей.
2) радикальные
инновации
производят
процессы
продукты/услуги, обладающие новыми свойствами или
значительно улучшенными по производительности/ цене
свойствами.
Исходя из этого следует, что причиной провалов крупных
компаний на новых рынках является не неэффективное, а,
наоборот, эффективное руководство.
Дело обстоит в том, что чем лучше организовано управление
организацией, чем качественнее построены бизнес-процессы,
чем профессиональнее работает менеджмент, тем сложнее для
организациии
усмотреть
в начальномсостоянии
новой
технологии свой шанс. Все это происходит вследствие
настройки диагностирующего инструментария на долгосрочный
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период оценки. Учитывая потребности времени, необходимо,
чтобы ориентированные на долгосрочную перспективу средства
диагностирования были дополнены механизмами оценки
краткосрочной деятельности организации. Поэтому главным
ресурсом становится знание того, где искать, как
интерпретировать то, что является предметом стратегического
видения, а также как управлять процессом в условиях
реализации найденной возможности и оцененных рисков. На
рис. 2 показана представленная концептуальная схема
продуктивной диагностики систем управления в условиях
радикальных инноваций. Ее суть сводится к раскрытию правила
2/98. Если своевременно не перейти к таким инновациям, то
организацию
ждут
серьезные
последствия.
Поэтому
радикальные инновации являются источником выявления
симптомов неустойчивости, а в качестве механизма
доказательства их достоверности выступает модель CSGR.
О

Раскрытие
потенциала
SGRq

Общая деятельность
D

W

W
Достоверные
симптомы:
радикальные
инновации

Реактивное
реагирование:
СSGR
I

S

K
Целый процесс

Т

Ключевые факторы:
опасность пропустить
крупномасштабное
обстоятельство

Рис. 2. Продуктивная диагностика в условиях радикальных
инноваций
При этом требуется организовать сбор, обработку и анализ
деловой информации таким образом, чтобы существовала
возможность
выдавать
диагнозы
с
использованием,
дополняющих друг друга, учетно-аналитических документов и
финансовых отчетов. Это достигается на основе алгоритмов,
позволяющих преобразовать содержимое одних документов к
виду, отвечающему форме другого документа. Например, на
базе учетных документов, без излишней избыточности, должен
быть разработан отчет стоимостного управления, или же
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оценочный доклад об
экономической эффективности
формируется на основе финансового плана, разработанного в
соответствии со стандартом UNIDO.
Таким образом, обеспечивается согласование важных
документов, и формируется база для установки диапазонов
параметров, не имеющих обоснованно заданных нормативов.
Практическая реализация
Задача «реализации своего шанса», а точнее «неупущение
своего шанса» становится главнейшей задачей продуктивной
диагностики систем управления.
Для выбора адекватной инновационной линии организации
необходимо непрерывно осуществлять
мониторинг
и
диагностику
степени
соответствия
ресурсного
и
интеллектуального
потенциала
организации
постоянно
меняющимся потребностям рынка.
Некоторые большие компании, по-прежнему, зачастую
ошибочно, предпочитают скупать небольшие предприятия
вместе с их инновациями, а не заниматься разработками
самостоятельно.
Именно поэтому особенно актуальным становится поиск
адекватных методов и инструментов адаптации стратегической
инновации к требованиям стратегии развития предприятия,
основанной на принципах эффективности и устойчивости. По
сути, речь идет об универсальном средстве диагностики
системы управления. Принцип действия такой диагностики
настроен на выявление отклонений, которые фиксируются с
учетом мер удаления диагностируемых параметров от
равновесного состояния. Для этого с позиции диагностики
следует пройти три фазы, каждая из которых играет особую
оценочную роль. Так, к примеру, на первой фазе диагностики
осуществляется оценка текущего состояния, сведенная к
анализу баланса [9].
На рис. 3 представлена обобщенная схема трехфазового
диагностирования.
Разработанная схема диагностики системы управления
предназначена для организации и сопровождения бизнеса в
условиях с ориентацией на стратегические аспекты управления
на пути: от оценки текущего состояния к восстановленной
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деятельности. Стратегическая направленность схемы решает
задачу фундаментальной диагностики, сведенную в разработке
стратегических мер по развитию организации в безопасных
условиях.
Оценка текущего
состояния

Оценка
потенциала
организации

Фаза 1

Восстановление
деятельности

Фаза 2

Фаза 3

Диагностический
анализ

Анализ баланса

Диагностика
стратегии

Рис. 3. Схема трехфазовой диагностики
Такие условия созданы благодаря наличию диагностических
алгоритмов, которые требует выполнения строгих действий,
позволяющих организации устойчиво функционировать даже
при принятии важных стратегических решений (см. рис. 4).
Счет прибыли и убытков

Баланс

Платёжеспособность

Ликвидность

Модель Альтмана

Оценка текущего состояния

Модель Дюпона

Устойчивость (SGRq)

Финансовый план

Симптомы (CSGR)

Эффективность

Управляемость

Оценка фактической стоимости

Оценка потенциала организации

Оценка реконструированной
стоимости

Восстановление деятельности

Рис. 4. Детализированная схема диагностики организации
системы управления
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Проведенный
анализ
диагностических
средств,
ориентированных на оценку систем управления с позиций их
использования при организации и сопровождении бизнеса
позволил получить ряд практических результатов.
Разработка программы фундаментальной диагностики
В качестве основного практического результата предложена
программа фундаментальной диагностики. Такая программа
содержит в себе действия, которые необходимо выполнить на
определенной фазе диагностики.
В совокупности определенные действия соответствуют
конкретному
этапу
диагностики.
Такие
действия
скорректированы с учетом требований, предъявляемых на
конкретной стадии диагностики
В табл.1 содержатся основные сведения, характеризующие
разработанную программу диагностики.
Таблица 1
Программа фундаментальной диагностики
Этап диагностики

1
Этап 1:Применение
традиционных средств
диагностики
Этап 2:
Использование
механизмов
фундаментальных
изменений
Этап 3: Выявление
особенностей
продуктивной
диагностики
Этап 4: Разработка
требований к
продуктивной
диагностике
Этап 5: Осознание
новой роли высшего
руководства
Этап 6: Оценка
готовности
менеджмента к новым
идеям

Фаза 1:
Фаза 2:
Фаза 3:
Анализ
Диагностический анализ Диагностика стратегии
баланса
2
3
4
Модель Дюпона Оценка ликвидности
Коэффициентн
и долгосрочной
ый анализ
устойчивости SGR
Оценка
Оценка фактической
Формирование
текущего
стоимости
перспективного плана
состояния
развития
Формирование
финансового
плана по
форме UNIDO
Отчет об
отсутствии
нормативов
-

-

Оценка
эффективности
бизнеса

Фундаментальный
анализ деятельности

Определение
диапазонов
изменения
показателей
Оценка
управляемости

SWOT-анализ в
терминах DIKW

Оценка ликвидности
и краткосрочной
устойчивости СSGR
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Оценка стоимости в
долгосрочной
перспективе
Выявление ключевых
факторов
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Продовж. табл. 1
1
Этап 7: Эффективное
использование
дестабилизирующих
факторов
Этап 8: Сопоставление
подрывных и
прорывных технологий

2
Модель
Альтмана

3
Оценка потенциала
организации

4
Выявление мест
нарушения
устойчивости

-

Вычисление
реконструированной
стоимости

Этап 9: Формирование
навыков радикальных
инноваций

-

Выявление
симптомов
нарушения
функционирования
-

Восстановление
деятельности

Детализация программы раскрывается непосредственно при
изложении действий, проводимых на каждой фазе диагностики.
Фаза 1: анализ баланса
Вначале проводится коэффициентный анализ состояния в
среднесрочной
перспективе,
на
основании
которого
определяется факт присутствия организационных патологий.
Далее согласно действиям, которые необходимо выполнить на
первой фазе программы диагностики выполняется оценка
текущего состояния организации. В итоге вычисляется текущая
стоимость организации и формируется документ стоимостного
управления.
Наличие такого документа позволяет перейти к составлению
финансового плана. После этого делается заключение об
устойчивом функционировании организации в долгосрочной
перспективе и разрабатывается отчет об отсутствии нормативов
диагностируемых параметров (см. табл. 2).
Из содержимого таблицы вытекает, что только для двух
параметров существуют рекомендуемые значения. Поскольку
полномасштабная
диагностика
нуждается
в
наличии
обоснованно
заданных
нормативов,
то
их
задание
осуществляется на второй фазе диагностики.
Фаза 2: диагностический анализ
Наличие финансового плана позволяет перейти к оценке
эффективности любой деятельности. Причем сделать это надо с
учетом вычисления фактической стоимости организации, т.е.
произвести оценку деятельности с учетом продления сроков
оценки, как минимум на пять лет [13].
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Таблица 2
Форма отчет о статусе рекомендуемых нормативов
используемых показателей
Модель
Модель
Дюпона

Модель
платежеспособности
Модель
Альтмана

Модель
действующего
предприятия
Финансовый
план

Показатель

Диапазон
изменения

Рентабельность продаж
Скорость оборота капитала
Рентабельность капитала
Рентабельность собственного
капитала
Текущая ликвидность
Быстрая ликвидность
Абсолютная ликвидность
(Деньги & Дебиторы)/Активы
Нераспределенная
прибыль/Активы
Прибыль до уплаты % и
налогов/Активы
Акционерный/(Краткосрочная
задолженность &
Долгосрочная задолженность)
Выручка/Активы
Z - счет
Текущая стоимость бизнеса,
DKKmillion
Текущая дальнейшая стоимость
Текущая стоимость компании
Финансовый поток
Кумулятивные остатки на
счетах

Рекомендуемое
значенние
нет
нет
нет
нет

Статус
показа
теля
УЗН*
УЗН
УЗН
УЗН

2
1

УЗН

0,5-1
нет
нет

ОЗН**
УЗН
УЗН

нет

УЗН

нет

УЗН

нет

УЗН
ОЗН



3
нет

УЗН

УЗН

нет
нет

УЗН
УЗН

нет
нет

УЗН
УЗН

*Условно заданный норматив (УЗН)
**Обоснованно-заданный норматив (ОЗН)

После
чего,
используя
технику
дисконтирования,
осуществляется переход от модели действующего предприятия
к модели инвестиционного проекта, и вычисляются
стоимостные
показатели.
В
результате
используется
возможность определить диапазон стоимостного спрэда в
пределах
заданного
диапазона,
например:

6.8%  ( IRR  WACC )  7.4%. Тем самым определен первый

обоснованно заданный норматив, позволяющий в долгосрочной
перспективе оценивать стоимость исследуемой организации. В
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процессе исследования управляемости произведена оценка
коэффициента
обеспечения
жизнедеятельности
[20]:
0.5  Kw  0.7 , что позволило установить границы для
показателей ликвидности, и, дальнейшем, для всех
диагностируемых параметров. На их основе были появились
средства оценки точности разработки финансового-плана и
нахождения
корректности
вычисленных
стоимостных
показателей.
В случае обнаружения выхода параметров за установленные
нормы требуется заново спланировать деятельность таким
образом, чтобы коэффициенты ликвидности находились в
пределах заданных нормативов. Тем самым появляется
возможность выявить причины нарушения устойчивого
функционирования организации и найти пути раскрытия ее
потенциала.
Фаза 3: диагностика стратегии
В рамках настоящей фазы диагностики осуществляется
фундаментальная диагностика восстановительной деятельности
организации. В целях обеспечения корректности ее
восстановления
следует
рассчитать
диагностируемые
коэффициенты и сравнить их значения с учетом обоснованно
заданных нормативов.
В случае, если все условия выполнены, то проводится
диагностика стратегии в составе механизмов стоимостного
управления. В итоге происходит сопоставление значений
текущей стоимости на базу приведения со значениями
фактической,
потенциальной
и
реконструированной
стоимостей (см. рис. 5).
Результаты, представленные на диаграмме стоимости,
свидетельствуют о том, что выполненная диагностика позволяет
повысить стоимость исследуемой организации более, чем в три
раза, обеспечивая поддержание всех нормативов в пределах
определенных диапазонов.
Заключение. Предложенный подход диагностики системы
управления позволяет выявлять организационные патологии на
любых стадиях жизненного цикла организации, что дает
возможность определять причины нарушения устойчивого
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функционирования предприятия, и разрабатывать программу
восстановления его работоспособности.
Рост стоимости относительно текущей стоимости, %

250%

200%

203%

150%
154%

100%
125%
50%

0%
Фактическая стоимость

Потенциальная стоимость

Реконструированная стоимость

Рис. 5. Пентаграмма стоимости: оценка роста стоимости
организации
Такая программа формируется на основе разработанных
алгоритмов, построенных на базе единой деловой информации,
осуществляющих переходы от учетных документов к
аналитическо-оценочным отчетам, и наоборот, выполняя при
этом проверки произведенных преобразований в условиях
обоснованно заданных нормативов. Тем самым повышается
качество диагностики и эффективность управления процессом
организации бизнеса.
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ДЕМОНСТРАЦИЯ ДВАДЦАТИ ЧЕТЫРЕХ
КОМПЕТЕНЦИЙ ЭКСПЕРТА В ОБЛАСТИ БИЗНЕСПРОЕКТИРОВАНИЯ
Предпосылки организации экспертной деятельности
Профессиональные качества эксперта, занимающегося
экспертной деятельностью, зависят от его способности выделять
объект исследования, а также от его готовности использовать
специальные знания в ходе представления мотивированного
заключения
[1].
Специфической
особенностью
такой
деятельности является формирование ожидаемого заключения,
которое подготавливается в условиях множества вариантов и
наличия нескольких заинтересованных пользователей [2].
В рамках настоящей постановки общим источником возникших
трудностей
являются
сложившиеся
объективные
и
субъективные
обстоятельства,
ограничивающие
сравнимость [3]. Выдвинутая проблема преодолевается путем
введения организационных подходов управления [4]. Речь идет
о том, как поддержать экспертную деятельность в условиях
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быстроменяющейся среды, которая в настоящее время является,
к тому же, и открытой, и быстрорастущей [5]. Перечисленные
черты требуют не только поддерживать организацию, но и
сопровождать ее, постоянно выводя на новый уровень качества.
(1) В результате требуется сопровождать экспертную
деятельность на всем жизненном цикле ее организации.
Выделение черты «сопровождение» вызвано тем, что
экспертную деятельность в контексте современной организации
следует проводить и контролировать в разрезе получения
результативных заключений на всей дистанции проводимой
экспертизы.
Следует
заметить,
что
сопровождение
распространяется на целый процесс, который должен быть
организован от начала зарождения бизнес-идеи до конца бизнеспроекта, в том числе вплоть до снятия с производства
определенного продукта. В этом и состоит сущность
сопровождения,
которое
намного
шире
по
своим
функциональным возможностям категории «поддержка».
Поддержка, в свою очередь, предполагает разовое оказание
услуги, которая действует в строго указанном месте и имеет,
ограничение по времени. В итоге эксперту в области бизнеспроектирования необходимо принять во внимание выделить два
ключевых момента.
Во-первых, организация экспертной деятельности требует
наличия мотивированного заключения.
Во-вторых,
сопровождение
экспертной
деятельности
проходит в рамках целенаправленного изменения в составе
некой системы.
Поскольку главная цель бизнес-организации ориентирована
на создание устойчивого процесса, то для его сопровождения
формируется особый стратегический механизм, с помощью
которого проводится экспертиза средств оценки планируемого
дохода в обозримой перспективе.
(2) Перед тем как приступить к организации экспертизы
необходимо решать проблемы целеобразования [2].
Настоящая предпосылка связана с тем, что современная
организация должна рассматриваться как целевая общность, в
составе которой требуется согласовать интересы всех
задействованных в этой организации сторон. Решение
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уточненной задачи происходит в условиях выживания
организации. В этой связи эксперт в области бизнеспроектирования должен не только понимать причины
нарушения устойчивого функционирования бизнеса, но и знать
обстоятельства, угрожающие жизнеспособности организации.
(3) Выживание организации основывается на готовности к
сотрудничеству, на способности к коммуникации и на наличии
четко заданной цели [4].
Именно с этих позиций создается система организационного
управления, функции которой сводятся к обеспечению средств
коммуникации, поддержке у участников организации
готовности сотрудничать и сохранению понятного суждения о
целях
организации
[6].
Для
понимания
сущности
организационного
управления
требуется
использовать
принципы, с помощью которых используемые подходы
организационного управления можно было бы сопоставить с
другими методами с учетом тщательной конкретизации
назначения проводимой организации. Введенное понятие
«организационного управления» сильно отличается от
традиционных
представлений
об
«управлении»
и
«организации».
Сконструированное
С. П.
Никаноровым
представление направлено на обслуживание нужд подхода. При
этом «управление» воспринимается в форме выработки и
исполнения решений, а не в качестве понятий «организация»
или «оргструктура».
Таким образом, системы организационного управления
являются инструментальными средствами, используемыми как
коллективом данной организации в своих интересах, так и
инструментом, применяемым в составе интегрированного
межорганизационного коллектива, который является внешней
организацией по отношению к базовой организации.
При такой постановке речь идет об экспертизе системы
управления.
Сущность экспертизы системы управления
Любая система включает в себя совокупность связанных
между собой элементов, суммарное свойство которых больше
суммы свойств отдельных ее элементов. Наличие такого
свойства делает систему инертней, заставляя противиться
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каким-либо влияниям.
(4) Специфика системы управления определяется переводом
такой системы в новое состояние путем воздействия на его
переменные.
Особенность организации экспертизы системы состоит в том,
что эксперт, зная каким образом воздействовать на переменные
системы, улучшает ее качество в условиях, когда система
сопротивляется любому несанкционированному изменению [7].
(5) Понимание внешних влияний, которое достигается
посредством изучения последствий проведенных воздействий,
зависит от точности выделенного объекта и уточненного
предмета исследования.
Объектом исследования в контексте экспертизы является
продукт, включающий в себя эффективные средства
сопровождения
организации.
Поскольку
экспертиза
рассматривается с позиции исследования экспертом каких-либо
вопросов, решение которых требует специальных познаний в
определенной области [8], то предметом исследования является
процесс выработки суждения об объективных средствах
организации экспертной деятельности, связанной с изменением
системы управления.
(6) Изменение системы управление проводится в случаях
потери устойчивости, когда необходимо вмешаться в процесс
управления [9].
Из-за того, что любая экспертиза направлена на выявление
свойств объекта, процесса, явления путем опроса экспертов, то
руководитель, принимающий решения, не может быть
универсалом. Именно поэтому руководитель, не обладая
исчерпывающей информацией обо всех сторонах бизнеса,
вынужден привлекать экспертов. Кроме того, следует принять
во внимание тот факт, что эксперты имеют свои предпочтения,
и поэтому на практике может сложиться ситуация, когда при
проведении экспертизы эксперт будет сообщать недостоверную
информацию.
(7) В настоящее время возросла потребность в
высококвалифицированных экспертах, особенно в области
бизнес-проектирования и организационного управления.
На каждом этапе экспертизы, в зависимости от выбранной
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бизнес-модели и управленческой ситуации, используются
различные подходы. За многолетнюю практику осуществления
экспертной деятельности в сфоре бизнес-проектирования были
разработаны различные механизмы, помогающие изучать и
делать определенные выводы из рассматриваемых проектов.
Однако, говоря о традиционной методике экспертизы, не
учитывается самое главное, а именно то, что вся работа,
связанная с проектом от начала до конца базируется на
выдвинутой изначально цели и сопутствующей ей стратегии,
миссии и т.д. При такой постановке если цель задана неверно, то
и все усилия напрасны и работа эта ни к чему не ведет. Помимо
этого ничего не говориться о выбранной модели экспертизы. По
мнению автора работы [10] «бизнес-модель служит для
описания основных принципов создания успешной работы
организации». Обобщая вышесказанное, в рамках настоящей
работы выделены недостатки традиционной экспертизы. Их
анализ позволил установить, что каждая новая технологическая
версия вызывает не только изменения в системе управления, но
и требует смену стратегического курса организации.
(8) Дело обстоит в том, что типовые методики принятия
решения в области экспертизы бизнес-проектов содержат общий
рекомендательный характер, не беря на себе никаких
обязательств, в случае изменения стратегического курса
предприятия.
В этой связи заинтересованные лица управления нуждаются
в средствах, позволяющих проводить внедрение новых
технологий без изменения существующей стратегии [11]. Такие
средства можно рекомендовать только после предоставления
мер
по
восстановлению
деятельности
предприятия,
разработанных в составе выполненной экспертизы. Анализ
таких средств, проведенный в ходе настоящего исследования,
показал, что наилучших результатов в области экспертизы
бизнес-проектов достигают предприятия, разрабатывающие
тщательно структурированные программы преобразования
проектно-аналитической и финансовой службы с напряженными
целями [12-15].
(9) В результате была разработана двадцати четырех
этапная программа экспертизы бизнес-проекта.
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Необходимо отметить, что только девять этапов программы
требуют выполнения традиционных действий. (см. рис.1).

Традиционные
средства,
37.5%

Уникальные
средства,
62.5%

Рис. 1. Сопоставление средств, задействованных в программе
экспертизы бизнес-проекта

Степень влияние
этапа на экспертизу

Иными словами, если использовать традиционные средства
экспертизы бизнес-проекта, то потребуется затратить, в
среднем, лишь 37.5% необходимых усилий, что негативным
образом отразится на качестве экспертизы.
(10) Таким образом, в ходе экспертизы бизнес-проектов
потребуется не только учитывать особенности проекта, но
вкладывать
значительные
ресурсы
в
использование
нестандартных средств.
На рис. 2 представлена демонстрация вклада каждого этапа в
оценку эффективности проведенной экспертизы бизнес-проекта.

Этап программы экспертизы

Рис. 2. Диаграмма вклада этапа в общую оценку экспертизы
бизнес-проекта
При проведении экспертизы бизнес-проектов особое
внимание следует уделить уникальным средствам (этапы 6, 14,
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18-21 и др). Понимание вклада позволило найти объективные
основания для разработки процедуры проведения экспертизы
бизнес-проектов.
Процедура экспертизы бизнес-проекта
В рамках настоящего исследования была разработана
процедура, с помощью которой требуется не только сделать
объективное заключение о текущем состоянии разработанного
бизнес-проекта, но выявив его недостатки, предложить
программу
восстановления
упущенных
моментов
проектирования. Такие действия осуществляются в условиях
изменения входных требований, предъявленных к проекту.
(11) Процедура экспертизы бизнес-проектов требует высокой
организации труда, вязанной с приспособлением используемых
методов к конкретным условиям.
Эффективность их применения обеспечивается внесением
изменений и соответствующим обучением пользователей, в том
числе и самих экспертов. В этой связи требования,
предъявляемые к бизнес-проекту и способы его изготовления и
экспертизы
постоянно
меняются.
Для
того
чтобы
разрабатываемый проект не отставал от современных
требований, необходимо иметь справочные руководства, в
которых изложены методы управления, организации и
сопровождения.
(12) Внедрение методов управления должно быть направлено
на описание действий, регламентирующих методику работы.
Такая методика должна содержать наставления, которые не
только указывают, как выполнять работу, но и в убедительной
форме представить правильность обоснования выбранного
метода. Необходимо заметить, что в настоящее время
практически не существует методических материалов,
касающихся проведения экспертизы бизнес-проекта на всем
жизненном цикле его осуществления.
(13) В качестве базовой структуры разрабатываемой
процедуры
используется
последовательность
стадий,
позволяющих организовать экспертизу и сопровождать ее
решения в течение полного жизненного цикла системы
управления.
Такие решения подготавливаются на основе существующих
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методических материалов [16], не должны противоречить
последовательности действий, принятых при разработке
автоматизированных средств экспертизы [17], отвечать
правилам возможной оцифровки деловой информации [13].
Учитывая сделанные выводы, для организации экспертизы
бизнес-проектов потребовалось
провести
согласование
стадий
стандартизированной
процедуры с этапами программы экспертизы бизнес-проектов. В
результате проведенного согласования в распоряжении
разработчика
системы
управления,
направленной
на
организации
экспертизы
бизнес-проекта,
появляются
результативные средства, соответствующие
современному
теоретическому состоянию в области проведения экспертизы
бизнес-проекта.
(14) Однако на основе полученных средств можно
разработать общую структуру экспертизы, позволяющую
получить лишь общее представление об экспертизе.
Поэтому следующие усилия по созданию результативной
процедуры связаны с пошаговой детализацией экспертизы
бизнес-проекта. Процесс детализации организован согласно
нисходящей технологии, организованной по принципу «сверхувниз».
Детализация процесса экспертизы бизнес-проекта
Потребность в детализации обусловлена назначением
экспертизы, заключающейся в разработке точных мер,
позволяющих сделать объективное заключение о текущем
состоянии бизнес-проекта с позиции его устойчивости.
(15) Экспертное заключение должно быть разработано на
базе технологии, отвечающей принципам построения
устойчивой системы управления.
В качестве исходной технологии используется технология
Б. Олета [18], позволяющая детализировать процесс экспертизы
на уровне конкретных шагов, с помощью которых можно было
бы в дальнейшем подойти к восстановлению и сопровождению
устойчивого бизнеса.
В табл. 1 представлены результаты сопоставления
стандартизированных стадий процедуры, этапов программы и
шагов технологии.
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Таблица 1
Детализированная структура процедуры экспертизы бизнеспроекта

1.

2.

Наименование работы
Стадия процедуры
Этап программы
экспертизы
1
2
Постановка задачи
Оценка содержания
бизнес-проекта (БП)
Изучение
представленного
проекта
Выявление всех
объектов
Сбор исходных
Сбор данных об
данных.
объектах

3.

Выбор и обоснование
критериев
эффективности и
качества
разрабатываемых
моделей.

4.

Обоснование
необходимости
проведения
предварительных
научноисследовательских
работ
Определение
структуры входных и
выходных документов

5.

6.

Предварительный
выбор методов
выполнения работы

7.

Обоснование
принципиальной
возможности решения
поставленной задачи
Определение
требований,
предъявляемых к
задачам

8.

Качественные
показатели
Количественные
показатели
Осмысление ошибок
традиционного
проектирования
Изучение воздействия
объектов друг на друга
Поиск проблемных
областей, выявление
угроз
Определение связей
между выявленными
объектами

Осмысление роли
экспертизы и ее места в
БП Сопоставление этапа
тестирования БП с
экспертизой
Уточнение проблемы
традиционной
экспертизы
Учет интересов
участников

Наименование действий
Шаг технологии построения
устойчивого бизнеса
3
Определение ядра бизнеса (№10)
Создание образа позиции рынка
(№5)
Определение самостоятельной
хозяйственной единицы
покупателя (№12)
Сегментация рынка (№1)
Создание профиля конечного
потребителя (№3)
Определение количественной
оценки ценностных предложений
(№8)

Выбор позиции для завоевания
рынка (№2)
Определение десяти последующих
покупателей (№9)

Вычисление размера общего
адресуемого рынка для вашей
позиции (№4)
Подсчет размера общего
адресуемого рынка для будущих
рынков (№14)
Создание бизнес-модели (№15)
Обозначение конкурентной
позиции (№11)
Создание сценария работы для
полного жизненного цикла (№6)
Высокоуровневая спецификация
продукта (№7)

491

Маркіна І. А., Аранчій В. І., Сафонов Ю. М., Лепейко Т. І. та ін.

Продовж. табл. 1
9.

10.

11.
12.
13.

1
Разработка техникоэкономического
обоснования
разработки задач
Предварительный
выбор методов
решения задач,
обоснование
применения ранее
разработанных
моделей
Определение состава
информационных баз
и их структуры
Выбор предварительных
вариантов исследования
объектов
Определение стадий,
этапов и сроков
разработки задач и
документации на них.

14. Определение
необходимости
проведения научноисследовательских
работ на последующих
стадиях
15. Согласование и
утверждение плана
экспертизы

2
Функциональноструктурная процедура

3
Разработка плана продукта (№24)

Проверка проведенного
экономикоматематического
расчета

Расчет пожизненной ценности
привлеченного потребителя (№17)
Создание системы
ценообразования (№16) Расчет
стоимости привлечения клиента
(№19)

Исследование
связанных с рисками
объектов и связей
Актуальная обратная
оценка проекта

Составление графика процесса
привлечения платежеспособного
покупателя (№13)
Определение минимально
жизнеспособного бизнес-продукта
(№22)
Составление графика процесса
продаж для привлечения
покупателя (№18)

Этапы БП
Взаимосвязь этапов
Принятие решения о
целесообразности
проекта
Разработка возможных
мероприятий по
изменению проекта
Анализ эффективности
изменений
Принятие решения

Определение ключевых
предположений (№20)
Проверка ключевых
предположений (№21)
Доказательство того, что продукт
соответствует запросам
предполагаемых клиентов (№23)

Составлена авторами исследования

Наличие согласованных результатов позволил разработать
документ «Детализированный план экспертизы бизнес-проекта»
(ДСЭ), включающих описание 63 пунктов экспертизы.
(16) ДСЭ является основным средством управления
разработкой экспертизы бизнес-проекта.
В нем должно содержаться письменное изложение того, что
будет сделано и что будет делаться при разработке бизнеспроекта. Такое изложение должно быть выполнено в форме
соглашения между заказчиком и поставщиком [16]. Все
участники экспертизы должны выполнять то, что установлено в
соглашении, или запрашивать и получать разрешение на его
изменение. Назначение ДСЭ ограничивается описанием
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аспектов экспертизы и дает возможность официальным
экспертам использовать установленные характеристики,
помогающие дать заключение о том, что представляет собой
бизнес-проект. Помимо этого пользователь ДСЭ должен
понимать, что будут реализованы только те свойства, которые
определены в настоящем документе. Проверка корректности и
полноты ДСЭ должна быть выполнена до начала самой
экспертизы. Такая проверка должна быть сведена к организации
совместного рассмотрения этого документа непосредственно
пользователями или их представителями.
(17) В ДСЭ должно быть представлено полное описание,
позволяющее сделать заключение о текущем состоянии бизнеспроекта.
Такое заключение включает мотивированное описание,
ориентированное непосредственно на пользователей бизнеспроекта.
Экспертиза бизнес-проекта
Наличие детализированной спецификации экспертизы
позволило приступить к экспертизе реального бизнеспроекта [19]. Такая экспертиза представляет собой важнейший
этап фундаментальной оценки, сведенной к вычислению набора
показателей, на основе которых можно было бы сделать
мотивированное заключение о состоянии бизнес-проекта.
Степень мотивирования определятся наличием убедительных
аргументов, на основании которых определяется возможность
реализации бизнес-проекта с учетом предложенных материалов.
Другими словами, в рамках настоящего исследования, требуется
дать обоснованное заключение о корректности сделанных
выводов относительно эффективности бизнес-проекта. Тем
самым делается заключение о текущем состоянии проекта.
(18) Оценка текущего состояния бизнес-проекта
На первом этапе оценки бизнес-проекта проведена проверка
всех выходных документов бизнес-плана [20], которые явились
исходными для экспертизы. В ходе проведенного анализа
существенных замечаний не было зафиксировано. Далее
проведен анализ эффективности бизнеса. Для этого
использовалась схема формирования денежного потока по
модели действующего предприятия. Затем используя технику
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дисконтирования, был вычислен ряд показателей. В результате
при
экспертизе
содержимого
бизнес-плана
внесено
существенное дополнение в оценку эффективности бизнеспроекта. В результате шансы предприятия значительно
понизились и составили, и составили 1 к 1.59 в долгосрочной
перспективе. На рис. 3 представлен два варианта оценки шансов
предприятия.

1,59

1,64

Отношение (суммы дисконтированных величин суммы
аккумулированной прибыли и возврата основной суммы к
начальным вложениям)

Рис. 3. Оценка шансов предприятия
Любое уменьшение шансов предприятия требует принятия
дополнительных мер безопасности. При этом срок окупаемости
увеличился на 2.5 года. Все это свидетельствует о завышенных
нормах эффективности
проекта. В этой связи требуется
провести фундаментальную экспертизу бизнес-плана. В
качестве исходного подхода используется инструмент,
включающий в себя организацию восстановительной
деятельности, которая проводится в соответствии с ДСЭ.
(19) Организация восстановительной деятельности бизнесплана
Основу настоящей части исследования составляет подход
калькуляции цены производства, соизмеренной с учетом
соблюдения норм ликвидности. Используемый инструмент
позволил вычислить набор связанных цен производства по
каждому виду продуктов, и сопоставить их с ценами продажи.
Результат сопоставление отражает величина прибыли. Знание
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цен производства позволил определить точку безубыточности
для каждого продукта. Полученные результаты позволили в
ходе экспертизы дали возможность не только важные
механизмы ценообразования, но и сформировать предложения
по восстановлению деятельности. Принятая версия бизнесплана разработана как руководство к деятельности,
ориентированной на долгосрочную перспективу. Такая
направленность
обусловлена
позицией
оценки
целесообразности предполагаемых инвестиций.
(20) В настоящем проекте выявлен существенный пробел,
связанный с тем, что в документах, описывающих бизнеспроект, не проведена проверка эффективности краткосрочной
деятельности.
Такую проверку следует проводить на этапе сопровождения.
В качестве механизма проверки используется оценка
показателей ликвидности. В ходе проведенной оценки было
установлено, что все показатели находятся за пределами
допустимых значений. Тем самым выявились незамеченные до
этого проблемы финансового характера в периоде, ожидаемой
окупаемости проекта. Кроме того, предприятие, по мнению
разработчиков бизнес-плана, должно было выйти в режим
устойчивого функционирования.
(21) Выявленные
недостатки
потребовали
провести
разработку мер по выходу из сложившейся ситуации.
В первую очередь потребовалось применить новые
механизмы ценообразования. Далее необходимо было
выправить
ситуацию, касающуюся ликвидности.
Это
потребовало перераспределения составляющих, входящих в
состав оборотного капитал (структуры текущих активов и
структуры текущих пассивов). В настоящем исследовании не
приведено всех объемных решений, а только представлена
окончательная форма вычисления итоговых коэффициентов.
Выполнение корректировки позволили получить новую версию
бизнес-плана, содержимое которого отражает следующие
позитивные тенденции:
 Повысились шансы проекта (от 1 к 91 вместо 1 к 1.59).
 Сократился срок окупаемости на 2 года. (7.37 года вместо
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9.46 лет).
 Повысилась внутренняя норма прибыли на 3.7% (14.72%
вместо 10.98%)
 Все показатели ликвидности находятся в норме.
Все это позволило перейти к заключительной оценке.
Оценка
результатов
применения
детализированной
экспертизы бизнес-проекта
При проведении экспертизы на основе ДСЭ были
подготовлены два заключения о бизнес-проекте:
 оценка текущего состояния;
 оценка восстановительной деятельности.
В первом случае выявлены существенные недостатки
исследуемого бизнес-проекта, среди которых следует выявить
следующие:
 неверно оценен срок окупаемости;
 не обеспечена устойчивость в краткосрочной перспективе.
 допущена неточность при оценке цены продажи
предлагаемых услуг.
Затем были разработаны меры по устранению отмеченных
недостатков, к основным из которых следует отнести:
 метод дисконтирования;
 подход предельного ценообразования;
 оценка ликвидности в ходе интеграции схем
долгосрочного и краткосрочного контроля.
Перечисленные меры представляют трудоемкий процесс и
включают в себя множество механизмов, описанных в ДСЭ.
В табл. 2 содержится укрупненные сведения, касающиеся
проведенной экспертизы.
(22) Таким образом, устранение выявленных недостатков
требует значительных усилий, которые прикладываются в ходе
оценки восстановительной деятельности.
Проведенный анализ показал, что в рамках настоящего
исследования не удалось выполнить все шаги разработанной
процедуры, функции которых расписаны в ДСЭ. Необходимо
заметить, что проведенная экспертиза нуждается в третьей
оценке, связанной с исследованием реконструированной
деятельности.
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Таблица 2
Устранение основных недостатков исследуемого бизнеспроекта
Недостаток
бизнес-проекта

Мера устранения

Неверно
оценен срок
окупаемости

Методы
дисконтирования:
суперпозиция
модели
инвестиционного
проекта на
модель
действующего
предприятия
Подход полного
и предельного
ценообразования

Допущена
неточность при
оценке цены
предоставлении
предлагаемых
услуг

Не обеспечена
устойчивость в
краткосрочной
перспективе

Оценка
ликвидности в
ходе интеграции
схем
долгосрочного и
краткосрочного
контроля

Шифр
названия
содержимого
документа
ДСЭ
2.1; 3; 3.1;
3.3; 5; 6.1.2;
13.3; 15.1;
15.1.1

1; 1.1; 1.2.3;
1.3; 2; 2.1;
2.1.1; 3.1;
3.3; 4; 4.1;
4.2; 5.1.1; 6;
6.1.1; 6.1.2:
7; 7.1; 9,
10.1; 10.1.2;
11; 12.1;
13.1; 1;
14.1.1; 14.1.2;
15, 15.1.1
1; 2; 2.1; 3;
3.1; 3.2; 3.3;
4; 4.1; 4.2; 5;
6; 6.1; 6.1;
6.2; 7; 8.1.1;
10.1; 11; 12;
12.1.1; 13;
13.2; 3.3;
14.1; 15.1

Отметка об устранении
Оценка
Оценка
текущей
восстановительной
состояние
деятельности
+

-

-

+

-

+

Разработана авторами исследования

На рис. 4 представлен диаграмма, демонстрирующая вклад
трех оценок в фундаментальную экспертизу.
(23)
Для задействования всех инструментов требуется
выполнить
третью
оценку,
связанную
с
оценкой
реконструированной стоимости.
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100%
68%
29%

Рис. 4. Вклад трех оценок в фундаментальную экспертизу
Для этого следует использовать пентаграмму стоимости [21]
и ряд других моделей [22]. Настоящий подход является темой
дальнейших исследований авторов настоящей работы. В
количественном выражении принятые меры позволили не
только предотвратить неучтенный ущерб, но и получить
значительные выгоды. В табл. 3 приведены результаты
сопоставления двух версий бизнес-проекта.
Таблица 3
Сопоставление двух версий бизнес-проекта

Показатель

Остатки на счетах
за десять лет, Euro
Текущая стоимость
проекта за десять
лет (NPV), Euro
Внутренняя норма
прибыли (IRR), %
Срок окупаемости,
лет

Исходная
версия

Восстановленная
деятельность

Эффект
восстановления

916000

1428000

51200 (56% -й рост)

74000

484000

410000 (557%)

10.98

14.72

3.74 (34%)

9.46

7.37

2.09 (-22%)

(1) Тем самым экспертиза бизнес-проектов используется не
только для подготовки мотивированных заключений, но и,
являясь путеводителем для экспертов и заинтересованных
пользователей, повышает статус бизнес-плана, делая его
результативным руководством к действию.
Заключение.
Разработанная
процедура
организации
экспертной деятельности позволяет дополнять существующие
методы разработки бизнес-проектов новыми подходами.
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В результате повышается качество бизнес-проекта и средства
его оценки становятся руководствам к действию
На
основе
предложенной
процедуры
разработана
детализированная спецификация, с
помощью которой
проводятся объективное заключение о текущем состоянии
разработанного бизнес-проекта и выявляются его недостатки. С
учетом сделанных недостатков разрабатывается программу
восстановления упущенных моментов бизнес-проектирования.
Актуальность исследования заключается в разработке
комплексного документа, содержащего в себе подробные
инструкции эксперту по подготовке мотивированных
заключений, касающихся эффективности разработанных бизнеспроектов. Практическая ценность исследования заключается в
разработке рекомендаций, позволяющих устранить недостатки
исходной версии реального бизнес-проекта и повысить его
эффективность.
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Маркіна І. А., д.е.н., професор,
Кириченко Т. Я., магістрант,
Полтавська державна аграрна академія
ОСОБЛИВОСТІ ТИПІЗАЦІЇ КАДРОВОЇ ПОЛІТИКИ
СУЧАСНОЇ ОРГАНІЗАЦІЇ
Вітчизняні підприємства в сучасних умовах зіткнулися із
завданням виживання та успішного розвитку в умовах жорсткої
конкуренції. Вирішення цієї проблеми змушує по іншому
поглянути на організацію діяльності підприємства, нових
уявленнях про роль персоналу в організації. Якісно нові аспекти
кадрової політики – ключ до вирішення проблеми. Але поки що
складно говорити про реальні позитивні зміни в кадрової
політики вітчизняних підприємств. Управління персоналом
підприємства ведеться роздроблено різними структурними
підрозділами, відсутня повністю або частково якісний
внутрішній аудит і моніторинг персоналу, коефіцієнт рівня
використання кадрів не відображає реалій.
Питання кадрової політики висвітлені в роботах
Базарова Т. [1], Балабанової Л. [2], Березіної Л. [3],
Гасюка Л. [4],
Дробиша Л.
[6],
Кібанова
А. [7],
Мельничука Д. [8], Храмова В. О. [10] тощо.
Аналізуючи роботи економістів виявлено, що при широкому
висвітленні багатьох питань стосується управління персоналом
кадрова політика висвітлена недостатньо, відсутні єдині підходи
до її розуміння і вдосконалення. Не зважаючи на значний
інтерес науковців до проблем типізації кадрової політики,
необхідно відзначити, що питання, пов’язані з визначенням
видів кадрової політики як складової управління персоналом в
умовах мінливого конкурентного середовища, залишаються
недостатньо дослідженими.
Класифікація кадрової політики організації передбачає
визначення основних її критеріїв на державному рівні та на рівні
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підприємства (табл. 1).
Таблиця 1
Основні критерії кадрової політики на рівні держави та на
рівні підприємства [9]
Державний рівень

1

2

3

Рівень підприємства
Мета
Визначення місця і ролі кадрів у Забезпечення
поєднання
інтересів
суспільстві, найважливіших напрямів працівників з цілями підприємства,
і принципів роботи державних підвищення їх зацікавленості у вищій
структур
з
кадрами,
головних ефективності
праці,
поліпшення
критеріїв їх оцінки, раціонального кількісних і якісних показників роботи
використання кадрового потенціалу
країни,
забезпечення
високого
професіоналізму
управлінського
процесу
Напрями
1. Визначення суб’єктів кадрової 1. Набір персоналу
роботи, їх функцій, повноважень і 2. Адаптація персоналу
відповідальності як по «вертикалі», 3. Навчання та розвиток персоналу
так і по «горизонталі»
4. Просування персоналу
2. Визначення поточних і найближчих 5. Мотивація та стимулювання
завдань та пріоритетів
3. Вибір засобів, форм, технологій
роботи з кадрами в кожній конкретній
сфері кадрової діяльності на засадах
дотримання законності
Основні вимоги
1. Наявність творчого дійового та відсутність декларативного характеру
2. Системність, комплексність, всебічність
3. Об’єкт на макрорівні – все працююче населення та всі його рівні, на мікрорівні
– весь трудовий потенціал підприємства
4. Наявність новаторських підходів, розрахованих на перспективу
5. Послідовно-демократичний характер

Аналізуючи існуючі положення різних авторів [1, 2, 4, 7, 8,
10] щодо визначення типів кадрової політики, можна виділити
наступні фактори для їх групування:
 орієнтація на власний персонал, або на зовнішній
персонал, ступінь відкритості стосовно зовнішнього середовища
при формуванні кадрового складу;
 визначення цінностей, які лежать в основі кадрової
політики та стилю управління персоналом (рис. 1). В залежності
від рівня усвідомленості правил і норм, що лежать в основі
кадрових заходів, і рівня впливу управлінського апарату на
кадрову ситуацію у підприємстві Т. Базаров виділяє такі типи
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кадрової політики підприємств [1]:
 пасивна кадрова політика передбачає, що керівництво
підприємства не має програми дій по відношенню до персоналу,
а кадрова робота полягає у ліквідації негативних наслідків;
Види кадрової політики організації

За типом орієнтації
на власний або на
зовнішній персонал

За впливом
апарату
управління на
кадрову політику
Пасивна

Відкрита

Реактивна

Закрита

За системою
цінностей

За типом
«панування»
(М.Вебер)

Автократична

Традиційна модель

Демократична
Протекціоністська
модель

Превентивна
Активна
Раціональна

Залежно від стилю
управління
персоналом
Авторитарна

Раціональна
модель
Постраціональна
модель

Авантюристична
Кооперативна
У відповідності до її
характеру як
класифікаційного фактору
Проекційна

Концепційна

Логіко-індуктивна
Логіко-дедуктивна

Рис.

1.

За домінуванням окремого
елементу поліморфної
сутності кадрової політики

Декларативна

За пріоритетною сферою
реалізації політичних
інтересів
Афункціональна
Функціональна

Результуюча

Класифікація

кадрової

політики

організації

[узагальнено на основі 1, 2, 7, 8, 9, 10]

 реактивна кадрова політика – керівництво підприємства
здійснює контроль за негативними аспектами роботи з
персоналом, причинами і ситуацією розвитку кризи, а також
застосовує заходи щодо локалізації кризи;
 превентивна кадрова політика передбачає, що у
програмах розвитку підприємства містяться короткостроковий і
середньостроковий прогнози потреби в кадрах, сформульовані
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задачі щодо розвитку персоналу. Основна проблема таких
підприємств – розробка цільових кадрових програм;
 активна кадрова політика: керівництво підприємства має
не тільки прогноз, але і засоби впливу на ситуацію.
Механізми, якими може користатися керівництво в аналізі
ситуації, приводять до того, що підстави для прогнозу і програм
можуть бути як раціональними (усвідомлюваними), так і
нераціональними (мало піддаються алгоритмізації та опису) [2].
Відповідно до цього виділяють два підвиди активної кадрової
політики:
 раціональна кадрова політика: керівництво підприємства
має як якісний діагноз, так і обґрунтований прогноз розвитку;
 авантюристична
кадрова
політика:
керівництво
підприємства не має якісного діагнозу, обґрунтованого прогнозу
розвитку ситуації, але прагне впливати на неї. План роботи з
персоналом, у такому випадку, будується на досить емоційному,
мало аргументованому, але, може бути, і вірному уявленні про
цілі роботи з персоналом [11].
В залежності від ступеня відкритості стосовно зовнішнього
середовища при формуванні кадрового складу (принципової
орієнтації підприємства на власний персонал або на зовнішній
персонал) виділяють такі типи кадрової політики:
 відкрита кадрова політика: підприємство готове
прийняти на роботу будь-якого фахівця, якщо він має
відповідну кваліфікацію, без урахування досвіду роботи у цьому
або спорідненому йому підприємстві;
 закрита кадрова політика ґрунтується на принципі
просування на вищі посади тільки «своїх» працівників. Цей тип
кадрової політики застосовується в умовах дефіциту кадрових
ресурсів [2].
Протягом історії розвитку суспільства принципи кадрової
політики організації визначалися, передусім, інтересами
панівних еліт, і лише по-друге, − управлінською доцільністю.
Тому, переконливою підставою класифікації кадрової політики
є «тип панування», що обґрунтований у працях М. Вебера. На
основі цього методологічного принципу, в контексті сучасної
специфіки розвитку, науковці виділяють:
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«Традиційна модель», засновану на традиційному типі
панування. Для неї характерні системний непотизм (тобто
сімейність у кадрових призначеннях); трайбалізм, або
суб’єктивізація ролі земляцької належності, а також
домінування кастових чи релігійних бар’єрів при здійсненні
підбору та просуванні чиновників.
«Протекціоністська модель» (харизматичне панування).
Лідер чи посадова особа, яка підбирає команду за принципом
«особистої відданості», не завжди є або навіть вважається своїм
оточенням особистістю, що володіє харизматичними якостями;
«Раціональна модель» (раціональне панування). Відповідна
легальному типу панування раціональна модель кадрової
політики передбачає: відсутність будь-якого особистого
присвоєння місця служби, роботу за контрактом, тобто на
підставі вільного відбору щодо професійної кваліфікації;
«Постраціональна модель». Суть її полягає в розбудові
кадрової політики на принципах HR-менеджменту бізнес
структур, у тому числі із запозиченням цілого ряду технологій
управління кадровими процесами, зокрема кадрового
аутсорсінгу [5].
Мельничук Д., пропонує визначати тип кадрової політики за
ознакою переваги тих чи інших її елементів [8, 9], що призвело
до виокремлення типів кадрової політики у відповідності до її
характеру як класифікаційного фактору: проекційна, логікоіндуктивна, логіко-дедуктивна.
Поряд з цим, у відповідності до сутності кадрової політики
розширено методологію диференціації її типів на основі
введення таких класифікаційних факторів як: пріоритетна сфера
реалізації
політичних
інтересів
(афункціональна
та
функціональна), домінування окремого елементу поліморфної
сутності кадрової політики (концепційна, декларативна,
результуюча).
Наведений класифікаційний підхід закладає фундамент для
адекватної характеристики практики кадрової політики
підприємства та створює передумови її оптимізації на основі
використання системи науково обґрунтованих та вивірених на
практиці принципів.
Храмов В. визначає тип кадрової політики в залежності від
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стилю управління персоналом, що переважає на підприємстві.
Відповідно до такої класифікації розрізняють [10]:
Авторитарний стиль – активною стороною є керівник,
підлеглі поводяться пасивно.
Кооперативний стиль кадрової політики перетворює
підлеглого на співробітника. Керівник і співробітники
працюють над спільним завданням і потрібні один одному.
«Оптимальний» стиль управління можливий лише за умови
гармонійного поєднання та взаємодії принципів, прийнятих в
організації, стилю управління та релевантної конкретній
ситуації організаційної поведінки керівників.
Таким чином, не зважаючи на різновид та рівень реалізації
кадрової політики, її змістом є і залишається робота з
персоналом у відповідності з концепцією розвитку організації.
Власне концепція обумовлюється наявністю та взаємозв’язком
основних елементів кадрової політики організації.
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УПРАВЛІННЯ ФІНАНСОВОЮ СТІЙКІСТЮ
ТОРГІВЕЛЬНОГО ПІДПРИЄМСТВА В КОНТЕКСТІ
ОПОДАТКУВАННЯ
Зі змісту підприємницької діяльності випливає природне
прагнення торгівельних підприємств до економічного
зростання. В умовах нестабільного зовнішнього середовища,
невизначеності умов господарювання ефективність роботи
торгівельного підприємства багато в чому залежить від стану
планування самого підприємства. Чим вище рівень
невизначеності, викликаний нестабільністю в суспільстві, тим
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більшого значення набуває планування. При цьому одним з
основних інструментів регулювання економічного зростання
підприємств є податки та збори.
Податкові платежі становлять значну частку в фінансових
потоках торгівельних підприємств. Управління оподаткуванням
на підприємстві все частіше входить в практику процесу
господарської
діяльності.
Серед
способів
управління
оподаткуванням важливе місце займає податкове планування,
при якому суб’єкт оподаткування постійно аналізує податкові
наслідки здійснюваних ним угод. Податкове планування є
складовою частиною системи планування на підприємства і
дозволяє прогнозувати її податкові відрахування в
короткостроковому і довгостроковому періодах, оперативно і
ефективно управляти наявними ресурсами та грошовими
потоками, істотно знизити ризик фінансових труднощів і
уникнути податкових наслідків за несвоєчасне виконання
обов’язків платника податків.
Необхідність податкового планування пов’язана з двома
основними факторами: податковим навантаженням для
конкретного торгівельного підприємства та складністю і
змінами податкового законодавства. Податковий тягар значно
відоражається на фінансовому стані підприємства, тобто на
показниках його фінансової стійкості. Тому важливим є
визначення способів впливу податкового планування на зміну
фінансової стійкості торгівельного підприємства.
На
сьогоднішній час, недостатня розвинута теоретична база і
відсутність на практиці чіткої системи податкового планування,
що дозволяє всебічно моделювати ефективні управлінські
рішення з урахуванням податкового чинника, свідчать про
неповне використання всіх можливих резервів для оптимізації
оподаткування з метою збільшення ефективності фінансовогосподарської діяльності торгівельного підприємства. Саме
тому в сучасних умовах так важливо всебічне вивчення
теоретичних і практичних аспектів податкового планування,
насамперед, у системі управління фінансами підприємства.
У теоретичних дослідженнях і практичних джерелах
представлені
схожі
визначення
поняття
«оптимізація
оподаткування». Так, наприклад, «зменшення податків
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(податкова оптимізація) в загальному вигляді - це ті чи інші
цілеспрямовані дії платника податків, які дозволяють
останньому уникнути або в певній мірі зменшити його
обов’язкові виплати до бюджету, у вигляді податків, зборів, мит
та інших платежів» [1].
Інші автори вважають, що податковою оптимізацією
прийнято іменувати «... зменшення розміру податкових
зобов’язань за допомогою цілеспрямованих правомірних дій
платника податків, що включають в себе повне використання
всіх наданих законодавством пільг, податкових звільнень та
інших законних прийомів і способів» [1].
Таким чином, аналізуючи думки різних авторів, можна
визначити
в якості одного з критеріїв оптимізації
оподаткування, законну діяльність торгівельного підприємства,
спрямовану на мінімізацію податкових платежів.
Законність в даному випадку передбачає застосування
дозволених або не заборонених Податковим кодексом України
способів зменшення податкових зобов’язань, тобто при їх
використанні
платник
податків
не
порушує
діюче
законодавство.
У зв’язку з цим такі дії не становлять складу податкового
злочину або правопорушення і таким чином не тягнуть
несприятливих наслідків для суб’єктів оподаткування, таких як
донарахування податкових зобов’язань, а також стягнення пені
та податкових санкцій.
Головна мета суб’єкта оподаткування (торгівельного
підприємства) при оптимізації податкових зобов’язань – не
допустити реального виникнення, або збільшення об’єкта
оподаткування. Відповідно до Податкового кодексу України
об’єктами оподаткування можуть бути операції з реалізації
товарів (робіт, послуг), майно, прибуток, дохід, вартість
реалізованих товарів (виконаних робіт, наданих послуг) або
інший об’єкт, що має вартісну, кількісну чи фізичну
характеристики, з наявністю якого у суб’єкта оподаткування
діюче податкове законодавство пов’язує виникнення податкових
зобов’язань.
Аналізуючи оптимізацію оподаткування як явище, можна
прийти до висновку, що способи законного (легального)
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зменшення податків завжди існують. По-перше, через
встановлені законодавством різноманітні види податкових
режимів і пільг. Нестандартне застосування різних податкових
режимів і пільг буває дуже корисним з точки зору мінімізації
оподаткування. По-друге, з причин системного характеру:
оскільки в сучасній динамічній і складній економіці заздалегідь
прорахувати всі податкові наслідки найрізноманітніших
можливих економічних дій суб’єкта оподаткування принципово
не представляється можливим, тому, будуть існувати такі дії, які
будуть більш вигідні їм. Оптимізаційне податкове планування
являє собою розробку деяких економічних дій, податкових схем
та їх документального оформлення, спрямовану на мінімізацію
податкових зобов’язань
в рамках законної діяльності
торгівельного підприємства.
Можна також виділити пасивний і активний види
оптимізації. До пасивного виду оптимізації можна віднести
альтернативну оптимізацію, коли в податковому законодавстві
існують декілька норм, а питання більшої доцільності
використання однієї з них знаходиться в компетенції
управлінського персоналу торгівельного підприємства.
До активного виду оптимізації можна віднести специфічні
методи планування діяльності торгівельного підприємства, які
полягають в активних, вольових діях посадових осіб,
спрямованих на мінімізацію податків.
Таким чином, можна зробити висновок, що податкова
оптимізація являє собою досить складний системний процес, в
якому знаходять своє вираження проблеми сучасного
економічного стану, які є на мікро та макро рівнях.
Податкове планування є складовою частиною загальної
системи планування на підприємстві і дозволяє прогнозувати
податкові відрахування в короткостроковому і довгостроковому
періодах, оперативно і ефективно управляти наявними активами
та грошовими потоками, суттєво зменшити ризик фінансових
криз і уникнути податкових наслідків за несвоєчасне виконання
податкових зобов’язань.
Основною метою податкового планування є сплата
платником податків мінімально можливої суми податкового
зобов’язання у максимально можливий термін за умови
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абсолютного дотримання норм Податкового кодексу України.
У торгівельних підприємствах, податкове планування
ґрунтується на трьох підходах до мінімізації податкових
зобов’язань:
– використання пільг при сплаті податків та зборів;
– розробка або удосконалення облікової політики;
– система контролінгу над строками сплати податкових
зобов’язань.
Податкове
планування,
спрямоване
на
зменшення
податкового навантаження на підприємство, можна розділити
за параметром тимчасового критерію на:
– стратегічне планування;
– поточне планування.
При стратегічному податковому плануванні використовують
такі прийоми і методи, які зменшують податкові зобов’язання
суб’єктів оподаткування протягом тривалого часу або протягом
всієї його діяльності. При такому плануванні суб’єкт
оподаткування робить вибір найбільш вигідного, з точки зору
оподаткування, місця розташування підприємства, вибір
організаційно-правової форми підприємства. За умови
перспективного податкового планування встановлюються
основні елементи податкової облікової політики торгівельного
підприємства, на основі яких формуються принципи ведення
податкового обліку підприємства на ряд років, що в підсумку
впливає на розмір податкових платежів, а значить і на
фінансовий стан підприємства в цілому.
При поточному податковому плануванні використовують
методи, що дозволяють платнику податків зменшувати
податкові зобов’язання протягом обмеженого періоду часу або в
конкретній ситуації. Формування оптимальної облікової
політики є одним з основних елементів поточного податкового
планування і безпосередньо впливає на фінансове становище
торгівельного підприємства. Безпосередньо при поточному
податковому плануванні робиться спеціальна активність,
спрямована на регулювання рівня податкового навантаження.
Для цього всі податки та збори, які підлягають сплаті групують
за будь-якими ознаками. Потім всередині групи податків
аналізується склад податкових баз за кожним податком або
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збором, в тому числі податкові пільги і ефективність їх
застосування. На основі проведеного дослідження вибирається
оптимальний варіант ведення фінансового обліку. Потім на
основі розрахунку податкових баз складаються конкретні плани
податкових платежів, тобто податковий календар. При
складанні податкового календаря вказуються конкретні дати
сплати суми податків та зборів. Також при поточному
плануванні контролюється своєчасність сплати податків та
зборів до бюджетів усіх рівнів і позабюджетні фонди, оскільки
порушення термінів перерахувань тягне за собою штрафні
санкції. І, нарешті, за даними розробленого плану після
закінчення періоду, на який він складався, проводиться оцінка
його ефективності.
За результатами проведеного дослідження приймаються
рішення про необхідність коригування діючої системи
податкового планування. Поточне податкове планування
полягає в розробці або удосконаленні облікової політики для
цілей фінансового обліку, а також у плануванні підприємством
окремих податків та зборів. Розробка облікової політики
торгівельними підприємствами ставить перед управлінцями
підприємства ряд складних проблем не тільки в області
формування аналітичних показників, але і з обліку податкових
наслідків прийнятих управлінських рішень, що впливають на
фінансові показники діяльності торгівельного підприємства.
З точки зору визначення податок, це обов’язкові платежі
юридичних або фізичних осіб, у бюджети всіх рівнів, у
встановлений час та встановлені строки. Податкове
зобов’язання представляє собою вилучення на користь доходу
держави певної частини ресурсів суб’єкта оподаткування, отже,
платник податків має право обрати варіант сплати податків, що
дозволяє йому зберігати свої ресурси шляхом мінімізації
податкових втрат, а в підсумку забезпечити фінансову стійкість
свого підприємства.
Загальна оптимізація оподаткування передбачає мінімізацію
податкових втрат і недопущення штрафних санкцій. Сьогодні
більшість пропонованих на ринку схем оптимізації податків
перш за все спрямовані тільки на мінімізацію податків і, отже,
можуть розглядатися як ухилення від сплати податків. Однак
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використовувати схеми мінімізації податків в умовах жорсткої
конкуренції змушені навіть сумлінні платники податків, інакше
вони приречені на банкрутство.
Метою оптимізації має бути не зниження податків, а
збільшення доходів підприємства після погашення податкових
зобов’язань,
тобто
забезпечення
фінансової
стійкості
підприємства. Адже мінімізація одних податкових зобов’язань
може привести до збільшення інших, а згодом – до штрафних
санкцій з боку податкової служби. Інакше кажучи, штрафні
санкції можуть перевищити запланований ефект від мінімізації
податкових зобов’язань.
Конкретні
результати
оптимізаційного
податкового
планування завжди виражаються в деяких організаційноправових схемах. Під податковою схемою слід розуміти таке
кінцеве оформлення та подання економічних дій, яке дозволяє
застосувати сприятливий податковий режим (зменшення
податкових зобов'язань) і отримати економію при сплаті
податків та зборів.
Оптимізація оподаткування може мати різну за значимістю
та економічної ефективності ступінь впливу на діяльність
торгівельного підприємства. За ступенем впливу податкові
схеми бувають трьох видів: глобальні, середні і прості.
Глобальні податкові схеми допомагають мінімізувати
більшість основних податкових зобов’язань, істотно змінюють
форми економічних суб’єктів, впливаючи на більшість
застосовуваних економічних дій, та призводять до значного
зменшення податкового навантаження. Глобальні податкові
схеми пов’язані з організацією діяльності через суб’єктів
підприємницької діяльності зі спеціальними податковими
режимами. Спеціальний податковий режим, відповідно до
Податкового кодексу України, реалізує відмінний від
звичайного пільговий режим оподаткування за основними
податками, іншими словами спрощена система оподаткування.
Середні податкові схеми допомагають мінімізувати один –
два податки або збори, вимагають пристосовувати діяльність
підприємства під дані схеми, а також призводять до скорочення
податкового навантаження на десятки відсотків. В свою чергу
прості податкові схеми мінімізують зазвичай один, іноді
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другорядний, податок. Зазначені схеми не вимагають великих
організаційних витрат, дозволяють досягти невеликого, але всетаки помітного скорочення податкового навантаження.
Дещо інший підхід до класифікації податкових схем,
запропонований дослідниками, виділяє дві групи: прості і
складні.
«Прості» схеми, тобто схеми, реалізація яких не вимагає
цілеспрямованих витрат, а також оформлення спеціальних
документів або договорів. До даної групи слід віднести ті
випадки, коли платник податків має право вибрати з двох і
більше варіантів періодичності сплати податку або розміру
пільги (відсотки або фіксована сума). Отже, більшість
підприємств вирішує питання про використання тієї чи іншої
схеми оптимізації ще на начальній стадії стратегічного
планування.
Слід зазначити, що найбільше порушень і «вузьких» місць
припадає не на самі схеми оптимізації (як правило, юридично
вони побудовані грамотно), а на супровідні умови даної схеми.
Наявність такої фальсифікації автоматично робить таку схему
незаконною.
«Складні» схеми вимагають для їх реалізації матеріальні
витрати, наприклад, з їх обслуговування, складання спеціальних
документів, договорів, за допомогою яких реально наявні
правовідносини замінюються іншими, що тягне за собою
часткове або повне уникнення сплати податків і зборів. До даної
групи належать також схеми по зміні податкової юрисдикції –
використання офшорних зон.
При побудові податкових схем слід дотримуватися певної
послідовності:
1) Пошук ідеї. На даному етапі найбільше застосовуються
різні евристичні та творчі підходи, комплексне дослідження
законодавства з урахуванням відомих податкових проблем.
2) Розробка економічної моделі. На даному етапі
вирішується питання, чи має знайдена ідея практичний інтерес і
економічний зміст, який економічний ефект вона може
принести.
3) Юридична модель. Розглядається юридична можливість
реалізації ідеї, юридичне оформлення та обґрунтування
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значущих деталей, закінчується проектами документів.
4) Організаційна модель. Будь-яка схема повинна бути
детально запланована і правильно організована. На цьому етапі
визначаються організаційні складнощі, шляхи їх подолання,
відповідальні особи, етапи та звітність.
5) Облікова модель. Цілком визначеною схемою для
підприємств можна вважати тільки таку податкову схему, в якій
точно відомий підхід до розрахунку показників фінансового
обліку.
Різні варіанти кореспонденції рахунків фінансового обліку
підприємства можуть вплинути на кінцевий фінансовий
результат і відповідно на ефективність податкової схеми. При
цьому слід враховувати також і конкретний варіант облікової
політики торгівельного підприємства. Відпрацьована облікова
модель
податкової
схеми
фактично
означає
точне
прогнозування фінансових потоків і результатів.
6) Відпрацювання деталей. Даний етап частково входить у
вищевказані, але має і власну цінність. Цей етап прикладний і
відноситься до можливостей і зв’язків конкретних підприємств,
а також конкретної специфіки даного реального підприємства і
регіону.
З метою оптимального використання податкових схем
повинен бути розроблений звичайний план - з порядком дій,
заходами, відповідальними особами і кінцевими результатами.
Повинна бути підготовлена відповідна документація або
пропозиції до зміни існуючої документації. Далі відбувається
реалізація податкової схеми з можливим корегуванням окремих
деталей. Отримані результати проводяться з обліку і
включаються в звітність.
Дослідження окремих видів податкових схем, які
використовуються підприємствами, приводить до висновку, що
крім віднесення їх до різних категорій правомірності чи
неправомірності значна роль у визнанні їх або законними, або
протизаконними належить податковим органам і судам.
Розроблені схеми не можуть вважатися стовідсотково
законними по цілому ряду фактів. У даному випадку під
законністю слід розуміти відповідність даної організаційноправової схеми і особливостей угоди цілому набору
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нормативних актів різного рівня. Коливання законності
відбуваються через неоднорідність і запізнювання появи
відповідних правил в різних галузях законодавства. У зв’язку з
чим, в Україні оцінка законності нових податкових схем носить
скоріше імовірнісний характер.
Серед існуючих схем податкової оптимізації можна виділити
найбільш поширені:
1. Перехід на спрощену систему оподаткування. Цей спосіб
передбачений податковим законодавством України, а саме,
Податковим кодексом України.
Спрощена система
оподаткування передбачає сплату єдиного податку, на відміну
від підприємств із загальним режимом оподаткування.
Сплачувати єдиний податок за певних умов вигідніше і
простіше. Однак перейти на спрощену систему оподаткування
проблематично. Справа в тому, що у податковому кодексі
встановлені жорсткі вимоги до підприємств, що бажають
перейти на єдиний податок.
2. Зміна місця реєстрації. Існують території, де немає
місцевої складової податків. Однак слід ретельно вивчити
систему оподаткування такого регіону, тому що на подібних
територіях можуть бути встановлені додаткові збори, що
перекривають нульову ставку деяких податків та зборів. Крім
того, існують території, в межах яких діють податкові пільги –
так звані офшорні зони. У цих зонах діють певні пільги. Але і
ризик втратити підприємство також великий, оскільки політика
таких територій може змінюватися абсолютно непередбачувано.
3. Зміна складу засновників. Якщо у складі засновників є
держава, це може спричинити заборону на деякі види діяльності
– реструктуризацію, передачу майна, розподіл доходів і деякі
інші. Ідеальна ситуація, коли засновник - головна компанія,
частки в статутному капіталі якої належать власникам
підприємства - резидентам країни.
4. Вплив облікової політики на терміни сплати податкових
зобов’язань, у тому числі перенесення сплати податків та зборів
на більш пізній термін. З одного боку, облікова політика
необхідна суб’єкту оподаткування для того, щоб встановити
правила, на підставі яких можна визначати, в податкову базу
якого податкового періоду слід включити результат кожної
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операції, яка є об’єктом оподаткування. Чинне законодавство
дозволяє платнику податків самостійно вибирати, до яких саме
податкових періодів будуть віднесині операції, що є об’єктом
оподаткування. На основі цього визначається порядок
формування податкової бази і обчислюється сума податку. З
іншого боку, облікова політика дозволяє визначити, у який
податковий період слід включити суми податку, що підлягають
відшкодуванню з бюджету в тих випадках, коли момент
проведення відрахування не визначено правовою основою
справляння податку та збору.
5. Переоцінка майна. Запрошений незалежний експерт
переоцінює окрему групу основних засобів. Це стає можливим
завдяки зносу, або, амортизації основних засобів. Однак
зменшити вартість коштів на відсоток зносу неможливо без
переоцінки. Скорочується вартість основних засобів –
оскорочується податок на майно.
6. Створення дочірніх підприємств з метою ведення
паралельної діяльності. На балансі базового підприємства
залишаються основні засоби, прибуток базового підприємства
підтримується
на
мінімальному
рівні.
Відбувається
перерозподіл діяльності і фондів між цими підприємствами.
Наприклад, угоди віддаються у відання дочірнього
підприємства. Згідно з українським законодавством, податкову
відповідальність буде нести основне підприємство, на якому
практично не ведеться ніяка діяльність чи майна,
оподатковуваного податком.
7. Договір комісії. Цим способом користуються практично
всі торгівельні мережі. За договором комісії торгівельні мережі
приймають від оптовика товар на реалізацію, зобов’язуються
продати товар і перерахувати оптовикові гроші. Таким чином,
право власності на товар не переходить до магазину, отже, у
нього не виникає податкове зобов’язання.
Найбільш ефективний спосіб зниження податкових виплат –
це грамотне податкове планування, тобто формування
фінансових потоків із застосуванням принципів постоптімізаціі
податкових зобов’язань (так як первинний вид угоди, а
конкретний спосіб її здійснення - вторинний) і з обов’язковим
незастосуванням принципу необґрунтованої податкової вигоди.
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Але при цьому слід врахувати, що будь-яка оптимізація
податкових зобов’язань передбачає деяку частку ризику. Більш
того, для її проведення необхідні витрати, тому перед
оптимізацією слід проводити ретельне дослідження існуючої
системи - чи варті виграні від оптимізації ресурси тих трат і того
ризику, які будуть вкладені в цю оптимізацію.
Таким чином, податкове планування є частиною всього
фінансового
планування
торгівельного
підприємства.
Оптимізація податкових виплат як частина податкового
планування підприємства – це ряд заходів щодо зниження
податкових платежів з метою збільшення грошових потоків, що
проводиться в рамках чинного законодавства. Вважаємо, що
додатковою метою оптимізації податкових зобов’язань є
придбання іміджу сумлінного платника податків в очах
контрагентів, партнерів і держави. Але все ж таки
найважливішою метою є забезпечення фінансової стійкості
підприємства.
Таким чином, вважаємо, що найбільш істотний вплив на
вибір того чи іншого способу податкової оптимізації впливають:
по-перше, цілі підприємства залежно від різних модифікацій
прибутку; по-друге, застосування загального і спеціального
режиму оподаткування; по-третє, масштаб діяльності
підприємства та рівень його фінансової стійкості.
З метою забезпечення збалансованості руху матеріальних і
грошових потоків, досягнення фінансової незалежності,
фінансової стійкості, ефективного використання фінансових
ресурсів для досягнення стратегічних і тактичних цілей
підприємства необхідно застосовувати фінансове планування.
Податкове планування в цій системі займає особливе місце і
присутнє у будь-якому сегменті управління промисловим
підприємством. Етапи податкового планування повинні
включати визначення цілей діяльності підприємства, оцінки
фінансового стану та фінансових результатів, розробку
облікової та податкової політики, планування найбільш
раціональних видів договорів, використання податкових
звільнень і пільг, раціональне розміщення активів і прибутку,
що дозволить реально зменшити податкові зобов’язання.
Відсутність податкового планування призводить до того, що
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підприємства мають слабші позиції в порівнянні з
конкурентами, недостатньо розуміють свої можливості в більш
сприятливих умовах, допускають серйозні помилки в здійсненні
стратегії.
Застосування податкового планування дозволяє визначити
положення підприємства відповідно до змін у зовнішньому
середовищі, забезпечує більш раціональне та ефективне
поєднання ресурсів, стимулює активність підприємства у
забезпеченні економічного зростання. Це обумовлено якістю
податкового планування: податкова оптимізація дозволяє
швидко реагувати на зміни податкового законодавства; економія
на податках стимулює інвестиційну активність; зростання
прибутку в результаті управління оподаткуванням створює
більш сприятливі умови в дивідендній політиці і сприяє
зростанню капіталізації підприємства.
Але слід врахувати, що скорочення податкових виплат не
завжди призводить до збільшення розміру прибутку. Дуже часто
скорочення одних податків викликає збільшення інших. Тому
для збільшення прибутку і в підсумку для підвищення
фінансової стійкості торгівельне підприємство повинно
створити ефективну систему управління, в основі якої було б
закладено податкове планування. У підсумку слід зазначити, що
податкове планування може бути суттєвим фактором економії
грошових ресурсів торгівельних підприємств, що сприяє
підвищенню їх фінансової стійкості. Таким чином, податкове
планування допомагає проведенню податкової оптимізації та
впливає на розмір фінансових ресурсів торгівельного
підприємства, які в свою чергу складають основу ліквідності та
платоспроможності
підприємства.
Виходячи
з
цього,
виявляється вплив і на фінансову стійкість. Тому основною
метою податкового планування є забезпечення фінансової
стійкості торгівельного підприємства.
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РОЛЬ ДІАГНОСТИКИ КАДРОВОГО ПОТЕНЦІАЛУ У
ЗАПОБІГАННІ ПЛИННОСТІ КАДРІВ ТА ПІДВИЩЕННІ
ЕФЕКТИВНОСТІ КАДРОВОЇ ПОЛІТИКИ НА
ПІДПРИЄМСТВАХ ТОРГІВЛІ
Економічному зростанню, ефективній діяльності та
належному виконанню соціальних функцій підприємств
торгівлі, як свідчить міжнародний досвід, може завадити
плинність кадрів (і особливо висококваліфікованих). Проблема
плинності кадрів (ПК) є актуальною для багатьох підприємств
торгівлі як в Україні, так і в інших країнах світу, оскільки
занадто високий рівень ПК негативно впливає на їх розвиток та
результати діяльності. У зв’язку з цим розробка управлінських
заходів, спрямованих на запобігання ПК, є на сьогоднішній день
важливим завданням у процесі планування діяльності та / або
розвитку будь-якого підприємства торгівлі як на середньо-, так і
довгострокову перспективу.
Діагностика кадрового потенціалу є одним з ключових
управлінських заходів у ході реалізації кадрової політики, що
дозволяє не тільки всебічно оцінювати кадри підприємства
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торгівлі, але і виявляти явні та приховані причини плинності
персоналу, робити прогнози щодо обороту працівників та
періоду повного оновлення кадрів. Проте на багатьох
українських підприємствах торгівлі важливість проведення
такої діагностики, починаючи від етапу відбору персоналу і
закінчуючи його звільненням, нині часто недооцінюють.
Водночас на тих підприємствах, де діагностика кадрового
потенціалу
проводиться,
іноді
виникають
проблеми
організаційного та методичного характеру. Останнє негативно
впливає на достовірність, а отже й цінність (з точки зору
прийняття управлінських рішень) інформаційних даних, що
отримує підприємство торгівлі у результаті вищезазначеної
діагностики.
Проблемні питання кадрової політики підприємств, у т.ч.
пов’язані з плинністю кадрів, у різних сферах економічної
діяльності розглядали як іноземні, так і вітчизняні науковці. Це,
зокрема: Д. Сомайа та І. Вольйамсон [1], які довели, що
плинність висококваліфікованих кадрів, які працювали в
організації багато років, потенційно може призвести до втрати
знань;
В. Жуковська [2], яка
на основі когнітивнобіхевіорального підходу розробила системну модель управління
поведінкою персоналу з метою досягнення цільових установок
підприємства; Н. Сичова [3], яка удосконалила методичне
забезпечення процесу формування результативної стратегії
соціального розвитку підприємств торгівлі, реалізація якої у т.ч.
спрямована на зменшення ПК тощо. Окремі аспекти діагностики
кадрового потенціалу досліджувалися такими науковцями, як:
С. Едвардз [4], Т. Білорус [5], Г. Писаревська [6] та ін.
Проблематика пов’язана з кадровою політикою, ПК та
діагностикою кадрового потенціалу у внутрішній торгівлі була
частково висвітлена і в деяких наших попередніх
дослідженнях [7–10 та ін.].
Водночас наголосимо, що до цього часу вивченню проблеми
діагностики кадрового потенціалу як одному з управлінських
заходів, що може сприяти запобіганню ПК та ефективній
реалізації кадрової політики на підприємствах, все ж таки
приділялося недостатньо уваги.
Мета нашого дослідження полягає у визначенні ролі
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діагностики кадрового потенціалу у сукупності дієвих
управлінських заходів, спрямованих на запобігання ПК та
підвищення ефективності кадрової політики на підприємствах
торгівлі. Відповідно до мети поставлені такі завдання:
проаналізувати динаміку руху штатних працівників (у т.ч.
пов’язаних з ПК) на підприємствах за ВЕД «Оптова та роздрібна
торгівля; ремонт автотранспортних засобів і мотоциклів» в
Україні в цілому і в одному з її регіонів – Чернівецькій області
впродовж 2013–2016 рр.; провести опитування керівників та
менеджерів діючих в Україні підприємств торгівлі щодо
практики проведення діагностики кадрів та кадрового
потенціалу та шляхом експертного оцінювання встановити
наскільки корисним з практичної точки зору для
запобігання / зменшення рівня плинності кадрів та / або
підвищення ефективності кадрової політики є проведення
діагностики кадрового потенціалу на підприємствах торгівлі.
Для вирішення поставлених завдань будуть застосовані
загальнонаукові та спеціальні методи дослідження: системного
аналізу і синтезу; статистичні; маркетингові та ін.
В Україні, як і в інших країнах світу, важливу роль у
розвитку економіки відіграють підприємства торгівлі, у роботі
яких, як правило, задіяна значна частка економічно активного
населення. За даними Державної служби статистики
України [11; 12], середньооблікова кількість штатних
працівників на підприємствах торгівлі України з кількістю
найманих працівників 10 і більше осіб (без урахування
тимчасово окупованої території АР Крим, м. Севастополя і
частини зони проведення антитерористичної операції) у 2016 р.
становила понад 712 тис. осіб, з яких приблизно 1,1 %
працювали у Чернівецькій області (табл. 1).
Варто відзначити, що протягом 2013–2015 рр. як в Україні,
так і Чернівецькій області простежувалась тенденція щодо
зменшення середньооблікової кількості штатних працівників у
торгівлі, що, у першу чергу, було спричинено зменшенням
кількості підприємств торгівлі, негативними показниками їх
діяльності на ринку внаслідок загальноекономічного спаду та
зростання соціально-економічної напруги у суспільстві в
результаті впливу не тільки економічних факторів, але і
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геополітичної нестабільності (у т.ч. пов’язаної з тимчасовою
втратою частини території та матеріальних активів, що на ній
знаходились; загибеллю і каліцтвом населення (як цивільного,
так і військових) на Сході країни).
Таблиця 1
Динаміка показників руху штатних працівників
підприємств за ВЕД «Оптова та роздрібна торгівля; ремонт
автотранспортних засобів і мотоциклів» в Україні та
Чернівецькій області у 2013–2016 рр. *
Рік

Показники
2013

2014
2015
Україна **
3
4

Абсолютне відхилення від
попереднього року
2016
2014
2015
2016

1
2
5
Середньооблікова кількість
штатних працівників, тис.
911,0
785,6
687,5
712,4
осіб
Прийнято, тис. осіб
440,9
349,4
328,8
384,4
Вибуло, тис. осіб
492,4
453,7
381,7
397,1
з них з причин плинності
480,9
436,8
361,9
357,5
кадрів, тис. осіб
Частка вибулих з причини
97,66
96,28
94,81
90,03
плинності кадрів, %
Оборот працівників, тис.
933,3
803,1
710,5
781,5
осіб
Коефіцієнт загального
1,024
1,022
1,033
1,097
обороту
Коефіцієнт прийому
0,484
0,445
0,478
0,540
Коефіцієнт вибуття
0,541
0,578
0,555
0,557
Коефіцієнт плинності кадрів 0,528
0,556
0,526
0,502
Коефіцієнт відновлення
0,895
0,770
0,861
0,968
Період повного оновлення
1,85
1,73
1,80
1,79
кадрів, років
у т.ч. Чернівецька обл.
Середньооблікова кількість
9118
8994
7817
7824
штатних працівників, осіб
Частка середньооблікової
кількості штатних
працівників області до
1,001
1,145
1,137
1,098
загального показника по
Україні, %
Прийнято, осіб
4174
4540
4301
4690
Вибуло, осіб
4826
4775
4492
4891
з них з причин плинності
4255
4638
3709
4610
кадрів, осіб
Частка вибулих з причин
88,17
97,13
82,57
94,25
плинності кадрів, %
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6

7

8

-125,4

-98,1

24,9

-91,5
-38,7

-20,6
-72,0

55,6
15,4

-44,1

-74,9

-4,4

-1,39

-1,46

-4,78

-130,2

-92,6

71,0

-0,002

0,011

0,064

-0,039
0,037
0,028
-0,125

0,033
-0,022
-0,030
0,091

0,061
0,002
-0,025
0,107

-0,12

0,07

-0,01

-124

-1177

7

0,144

-0,008

-0,039

366
-51

-239
-283

389
399

383

-929

901

8,96

-14,56

11,69
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Прожовж. табл.1
1
Оборот працівників, осіб
Коефіцієнт загального
обороту
Коефіцієнт прийому
Коефіцієнт вибуття
Коефіцієнт плинності
кадрів
Абсолютне відхилення
коефіцієнта ПК по області
від загального по Україні
Коефіцієнт відновлення
Період повного оновлення
кадрів, років

2
9000

3
9315

4
8793

5
9581

6
315

7
-522

8
788

0,987

1,036

1,125

1,225

0,049

0,089

0,100

0,458
0,529

0,505
0,531

0,550
0,575

0,599
0,625

0,047
0,002

0,045
0,044

0,049
0,050

0,467

0,516

0,474

0,589

0,049

-0,041

0,115

-0,061

-0,040

-0,052

0,087

–

–

–

0,865

0,951

0,957

0,959

0,086

0,007

0,001

1,89

1,88

1,74

1,60

-0,01

-0,14

-0,14

Примітки: * Розраховано авторами за даними Державної служби
статистики України та Головного управління статистики у Чернівецькій
області по підприємствах, установах, організаціях та їх підрозділах із
кількістю найманих працівників 10 і більше осіб [11; 12].
** Інформація по Україні за 2014–2016 рр. без урахування тимчасово
окупованої території АР Крим, м. Севастополя та частини зони проведення
антитерористичної операції.

Середньорічний темп зростання середньооблікової кількості
штатних працівників на підприємствах торгівлі протягом 2013–
2015 рр. в Україні становив 86,87 %, а у Чернівецькій області –
92,59 %. І лише у 2016 р. порівняно з 2015 р. ситуація змінилася:
темп
зростання
середньооблікової
кількості
штатних
працівників по Україні склав 103,62%, а по Чернівецькій області
– 100,09 %. Останнє свідчить про незначні, але позитивні
зрушення у розвитку підприємств торгівлі України у 2016 р.
Згідно з даними табл. 1, 2016 р., як і попередні 2013–2015 рр.,
на підприємствах торгівлі України характеризувався високим
рівнем мобільності кадрів. Так, у 2016 р. майже кожен 56-й
працівник був звільнений. У загальній кількості вибулих 90 %
становили вивільнені з причин плинності кадрів. Аналогічна
ситуація простежувалася і в Чернівецькій області, де у 2016 р.
на підприємствах торгівлі був звільнений майже кожен 63-й
працівник, а у загальній кількості вибулих понад 94 %
становили працівники, вивільнені з причин плинності кадрів.
Водночас зауважимо, якщо у 2013 та 2015 роках частка вибулих
з причин плинності кадрів на підприємствах торгівлі у
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Чернівецькій області була на 10–12 % меншою, ніж в цілому по
Україні, то у 2014 та 2016 роках – більшою (табл. 1). Це, а також
різке збільшення коефіцієнта плинності кадрів у сфері торгівлі
області з 0,474 у 2015 р. до 0,589 у 2016 р. на фоні загальної
тенденції до зменшення цього показника в цілому по Україні
свідчить про зростання на підприємствах торгівлі Чернівецької
області ризику втрат внаслідок дестабілізації моральнопсихологічного клімату у трудових колективах (що у т.ч.
призводить до падіння продуктивності праці), а також
підвищення ймовірності неможливості окупити інвестовані у
професійний розвиток та навчання персоналу кошти.
В Україні починаючи з 2014 р., а у Чернівецькій області
починаючи з 2013 р., за даними табл. 1, сформувалась тенденція
до зростання коефіцієнта відновлення (або, як його ще
називають, коефіцієнта заміщення), тобто показника, що
відображає співвідношення кількості прийнятих до кількості
вибулих працівників. У 2016 р. і в цілому по Україні, і в
Чернівецькій області коефіцієнт відновлення на підприємствах
торгівлі впритул (порівняно з іншими роками досліджуваного
періоду) наблизився до 1. Зазначене свідчить, що протягом
2013–2016 рр. в Україні та Чернівецькій області, як одному з її
регіонів, на підприємствах торгівлі склалася ситуація, в якій
змінність кадрового складу з високою ймовірністю могла
спричиняти (і напевно на ряді підприємств торгівлі спричиняла)
настання непередбачуваних негативних наслідків обумовлених
втратою допустимої стійкості у кадровому штаті.
Як свідчать дані табл. 1, на підприємствах торгівлі України
період повного оновлення кадрів протягом 2015–2016 рр. майже
не змінився і знаходився на рівні 1 року та приблизно 8 місяців
(для порівняння на підприємствах по всім ВЕД у 2016 р. цей
період становив понад 3 роки та 4 місяці). Водночас на
підприємствах торгівлі Чернівецької області ситуація була ще
менш привабливою, оскільки з 2013 р. цей показник постійно
зменшувався і у 2016 р. становив 1 рік та 6 місяців. Це, а також
все вищезазначене є не тільки наслідком спаду у розвитку
сектору внутрішньої торгівлі України, а і свідченням певних
прорахунків у реалізації кадрової політики на підприємствах
торгівлі.
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Після виявлення того, що на підприємствах торгівлі України
є прорахунки у кадровій політиці та їм притаманна достатньо
висока ПК, у 2015–2016 рр. нами було проведене експертне
опитування на предмет визначення балової оцінки значущості
діагностики кадрового потенціалу як заходу, спрямованого на
підвищення ефективності кадрової політики (ПЕКП) та
запобігання / зменшення ПК (табл. 2).
Таблиця 2
Експертне оцінювання значущості діагностики кадрового
потенціалу для запобігання плинності кадрів
та підвищення ефективності кадрової політики на
підприємствах торгівлі, у балах *
Групи експертів

Середній бал (за 10-баловою шкалою) значущості
діагностики кадрового потенціалу для:
Запобігання / зменшення
ПЕКП на
ПК на підприємстві
підприємстві
торгівлі
торгівлі

Практики (менеджери та
керівники)
з них ті, де належним чином
організована та проводиться
діагностика (8 осіб)
з них ті, де діагностика не
проводиться чи організована на
низькому рівні (9 осіб)
Теоретики (науковці)
В цілому по всім експертам
Відхилення в оцінках між
теоретиками та практиками

3,76

5,29

4,75

6,63

2,89

4,11

4,63
4,04

6,25
5,60

0,87

0,96

Примітка. * Розраховано авторами за даними опитування 25 експертів

Результати
проведення
вищезазначеного
опитування
показали наявність певних (але таких, що не перевищують 1
бала за 10 баловою шкалою) відхилень в оцінках теоретиків
(науковців) та практиків (див. табл. 2).
При цьому розбіжність у бік зменшення значущості
діагностики
кадрового
потенціалу
у
керівників
підприємств / об’єктів торгівлі, де така діагностика взагалі не
проводиться або організована та проводиться на дуже низькому
рівні була більшою порівняно з іншими учасниками опитування.
У ході наведеного вище дослідження, а також того, що
проводилось нами на 30 діючих в Україні підприємствах
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торгівлі у І кварталі 2017 р. і результати якого вже
висвітлювались в одній з попередніх наукових публікацій [9],
виявлено, що на ряді підприємств торгівлі вже нині приділяють
особливу увагу оцінюванню кадрів та діагностиці кадрового
потенціалу. Встановлено, що на великих та середніх за розміром
підприємствах торгівлі України, як правило, проводиться
оцінювання кадрів на етапі відбору (тобто для прийняття
рішення щодо найму) та періодично у процесі роботи
(наприклад, для прийняття рішення щодо кар’єрного росту,
підготовки резерву, виявлення причин незадовільних
результатів роботи тощо). Проте, якщо у великих мережевих
торговельних організаціях (особливо з іноземним «корінням»
походження, наприклад, як ТОВ «АШАН Україна Гіпермаркет»)
діагностика кадрового потенціалу проводиться за визначеними
критеріями, у визначені часові терміни за чітко виписаними
процедурами з зрозумілим визначенням імовірних варіантів
кінцевого результату діагностики та наслідків, що цей результат
обумовлює, то на всіх інших (особливо тих, що розміщуються
не в столиці або регіональних центрах) – вона часто має ознаки
дещо хаотичного процесу. В останньому випадку якість
організації та проведення діагностики кадрового потенціалу
залежить від професіоналізму і вмотивованості працівників
кадрової служби підприємства торгівлі.
Серед основних причин, що сьогодні стають на заваді якісній
організації та проведенню діагностики кадрового потенціалу на
підприємствах торгівлі в Україні були виділені такі:
– незнання керівниками та менеджерами підприємств
методичних підходів та інструментарію, що дозволить
оперативно та результативно провести діагностику кадрового
потенціалу, а також того які саме вхідні дані та показники
необхідно використовувати у процесі діагностування різних
категорій працівників;
– відсутність або брак ресурсів (кадрових, фінансових,
часових, матеріально-технічних) для організації та проведення
діагностики;
– нерозуміння того, як з користю для діяльності та
розвитку підприємства торгівлі, для організації його належного
інформаційного забезпечення у процесі формування та
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реалізації кадрової політики, у т.ч. пов’язаної з запобіганням
надмірної плинності кадрів, можна використовувати дані,
отримані за результатами діагностики кадрового потенціалу.
На сам кінець наголосимо, що і фахівці-практики, і фахівцітеоретики притримуються однакової думки щодо ролі
діагностики кадрового потенціалу. Вони вважають її однією з
ключових в процесі збору, обробки даних та прийняття
управлінських рішень щодо формування та розвитку такого
кадрового забезпечення на підприємстві торгівлі, яке дозволить
йому ефективно діяти та успішно розвиватися на
конкурентному ринку. Значущість діагностики кадрового
потенціалу серед інших дієвих управлінських заходів,
спрямованих на запобігання ПК та підвищення ефективності
кадрової політики на підприємствах торгівлі (наприклад, таких,
як розвиток програм мотивації праці, що мають бути
спрямованими на відкриту демонстрацію зацікавленості
у працівниках; ротація кадрів; удосконалення організаційної
структури; пошук резервів для підвищення заробітної плати та
забезпечення прозорості виплат; організація тренінгів для
персоналу і т.п. і т.д.) хоча, на нашу думку, і не може бути
оцінена найвищим балом, але є достатньо вагомою. І це має
спонукати сучасні підприємства торгівлі, що прагнуть до
стійкого розвитку та прибутків, приділяти її організації та
проведенню належну увагу.
Діагностика кадрового потенціалу відіграє важливу роль у
підвищенні ефективності реалізації кадрової політики та
запобіганні надмірної ПК на підприємствах торгівлі. Своєчасно
та грамотно проведена діагностика кадрів дозволяє спланувати
та реалізувати такі управлінські заходи, які дозволяють
керівникам та менеджерам підприємств таким чином
організувати їх кадрове забезпечення, щоб з найменшими
втратами та з найкращою результативністю вирішувати навіть
дуже складні завдання. У зв’язку з зазначеним одним з основних
напрямів подальших досліджень, де можуть бути використані
результати цього дослідження, є пошуки, що спрямовані на
розробку науково обґрунтованих та прийнятних для реалізації
на практиці методичних підходів до оцінювання кадрів і
діагностики кадрового потенціалу на різних за розміром
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підприємствах торгівлі.
Список використаних джерел:
1. Somaya D. Rethinking the «War for Talent» / D. Somaya,
I. O. Wolliamson // MIT Sloan Management Review. – 2008. –
Р. 29-34.
2. Жуковська В. М. Попередження соціально-поведінкових
ризиків персоналу на підприємстві торгівлі / В.М. Жуковська //
Проблеми економіки. – 2014. – № 2. – С. 366-372.
3. Сичова Н. В.
Методичне
забезпечення
оцінки
результативності та ефективності стратегії соціального розвитку
підприємств торгівлі / Н. В. Сичова // Сталий розвиток
економіки. – 2011. – № 2. – С. 67-73.
4. Edwards S. Maintaining the delicate balance when developing
high-potential programs / Sandi Edwards // Talent Development. –
April, 2012. – Vol. 66, No. 4. – Р. 60-65.
5. Білорус Т. В.
Стратегічне
управління
кадровим
потенціалом підприємства: монографія / Т. В. Білорус. – Ірпінь:
Національна академія ДПС України, 2007. – 174 с.
6. Писаревська Г. І. Управління кадровим потенціалом на
підприємстві: дис... канд. економ. наук : 08.00.04 / Ганна Іллівна
Писаревська. – Харків, 2010. – 305 с.
7. П’ятницька Г. Т. Дуальність наслідків плинності кадрів
у внутрішній торгівлі / Г. Т. П’ятницька // Вісник КНТЕУ. –
2016. – №4. – С. 114-128.
8. П’ятницька Г. Т. Передумови підвищення продуктивності
праці у внутрішній торгівлі / Г. Т. П’ятницька // Внутрішня
торгівля України: [монографія]; за ред. А. А. Мазаракі. – К.:
КНТЕУ, 2016. – С. 812-863.
9. Пенюк В. О. Етапізація процесу діагностики кадрового
потенціалу на підприємстві торгівлі // Бізнес Інформ. – 2017. –
№ 3. – C. 405-412.
10. Пенюк В. О. Кадрова політика сучасних підприємств:
сутність, складові елементи та типізація / В. О. Пенюк //
Менеджмент у ХХІ сторіччі: методологія і практика:
[колективна монографія]; за ред. І. А. Маркіної. – Полтава:
ПНТУ ім. Ю. Кондратюка. – Полтава: «Сімон», 2015. –
С. 321-343.
11. Веб-сайт Державної служби статистики України. –
529

Маркіна І. А., Аранчій В. І., Сафонов Ю. М., Лепейко Т. І. та ін.

[Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.ukrstat.
gov.ua/.
12. Веб-сайт
Головного
управління
статистики
у
Чернівецькій області. – [Електронний ресурс]. – Режим доступу:
http://www.cv.ukrstat.gov.ua/.
Скороходов В. А., к.т.н, професор,
Морській інститут післядипломної освіти
імені контр-адмірала Ф. Ф. Ушакова,
Шевчук О. С., к.пед.н., доцент,
Шевчук С. П., к.пед.н., професор,
Миколаївський національний університет
імені В. О. Сухомлинського
ФОРМУВАННЯ У СТУДЕНТІВ КОМПЕТЕНТНОСТЕЙ
РОБОТИ В КОМАНДІ
Уміння працювати в команді є однією з найважливіших
компетентностей сучасних фахівців, що працюють у сфері
професій типу «людина-людина» (в тому числі, на морському
транспорті), оскільки їх діяльність часто відбувається у
монофункціональних
і
поліфункціональних
командах.
Зважаючи на це, майбутній фахівець має володіти
компетентностями роботи в різних за своїм функціональним
призначенням командах, а з іншого боку, йому потрібно мати
навички командоутворення, допомагаючи, тим самим,
підвищити ефективність виробничих підрозділів організації.
Проблема дослідження полягає в тому, що у вищих навчальних
закладах поки що бракує системної підготовки студентів до
ефективної роботи в команді та прищеплення їм глибоких знань
і навичок командоутворення.
Психологічні аспекти підвищення ефективності професійної
діяльності шляхом створення команд найбільш активно
досліджувалися такими зарубіжними вченими, як Р. Белбін,
Р. Блейк, Д. Бредфорд, Дж. Ньюстром, К. Девіс, Х. Рамперсад,
К. Фопель, Р. Хакман.
Серед українських психологів, які концентрувалися на
530

Менеджмент ХХІ століття: глобалізаційні виклики

командоутворенні в різних сферах професійної діяльності, слід
назвати В.І. Барко, О.Є. Лісову (команди в органах внутрішніх
справ), В.В. Горбунову (командна діяльність в соціальній і
політичній сферах), В.П. Казміренко (команди бізнесових
організацій і підприємств), Л.М. Карамушку, Н.І. Клокар,
О.А. Філь (командна робота в закладах освіти), Г.В. Ложкіна
(керівництво та лідерство в спортивних командах).
Аналіз наукових праць, що стосувалися процесу підготовки
фахівців у вищих навчальних закладах (О.М. Ігнатович,
Є.В. Єгорова,
Л.М. Карамушка,
Н.І. Литвинова,
С.Д. Максименко, С.Л. Марков, Н.І. Пов’якель, В.В. Рибалка,
О.Є. Самойлова, Н.В. Чепелєва та інші) показав, що проблема
формування компетентності командної роботи у студентів
залишається актуальною і потребує поглибленого дослідження.
Наведене дозволяє поставити за мету визначення
компетентностей ефективної роботи в команді, а також
узагальнення досвіду застосування інноваційних методів і
технологій прищеплення студентам означених компетентностей
у процесі викладання авторами таких навчальних дисциплін, як
«Основи менеджменту», «Менеджмент морських ресурсів»,
«Психологія управління», «Психологія організацій і управління
персоналом», «Культура міжособистісних стосунків».
Для визначення згаданих компетентностей слід, перш за все,
уточнити специфічні характеристики командної діяльності, які
відрізняють команду від інших малих груп. Вирішення цього
завдання лежить у площині аналізу сутності команди як малої
групи, учасники якої діють згуртовано для досягнення спільної
мети.
Узагальнюючи різні визначення специфічних характеристик
команди можна співвіднести їх з концепцією трьох страт
групових процесів А.В. Петровського: 1) діяльність та ставлення
до неї; 2) взаємини, зумовлені діяльністю; 3) взаємини, що
прямо діяльності не стосуються.
У зв’язку з цим доцільно виокремити дві групи
компетентностей. Перша група (відповідно до першої страти) –
включає діяльнісні компетентності, тобто ті уміння і особистісні
якості, що стосуються виробничих завдань, поставлених перед
командою. Друга група компетентностей співвідноситься з
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другою і третьою стратами і
включає знання, уміння і
особистісні якості, що забезпечують успіх командної роботи і
налагодження сприятливих міжособистісних стосунків у процесі
спілкування, спільного вирішення проблем, постановки цілей і
планування, подолання конфліктів, групового прийняття
рішень, а також організації і проведення нарад.
Теоретичним
підґрунтям
формування
у
студентів
розглянутих компетентностей було обрано модель процесу
навчання і засвоєння людиною нової інформації, запропоновану
Девідом А. Колбом. Дана концепція заснована на припущенні,
що люди по-різному засвоюють, усвідомлюють і реагують на
інформацію, тобто мають свій стиль пізнання залежно від
способу збору та реакції на інформацію. Збір інформації може
здійснюватися двома взаємовиключними способами: за
допомогою конкретного досвіду, з одного боку, або абстрактної
концептуалізації – з іншого. Аналогічним чином може бути
представлена реакція на інформацію. На одному полюсі
рефлексивне
спостереження,
на
іншому
–
активне
експериментування. Комбінація представлених вище змінних
становить чотири стадії процесу навчання: 1) придбання
досвіду; 2) спостереження і рефлексія; 3) абстрагування і
теоретичне узагальнення; 4) експериментальна перевірка і
застосування на практиці отриманих знань [11].
У зв’язку з тим, що студенти у своєму житті вже мали певний
досвід роботи в різних командах (займаючись спортом, беручи
участь в олімпіадах, під час відпочинку у літніх дитячих
таборах, у шкільній художній самодіяльності тощо) було
прийнято за доцільне розпочати навчання з рефлексії цього
досвіду з поступовим узагальненням і абстрагуванням щодо
відмінності команд від звичайних груп, а також щодо принципів
їх утворення у сфері бізнесу і управління. Саме тому на початку
студентам було запропоновано написати есе «Мій досвід роботи
в команді», письмово виклавши свої думки і почуття з приводу
діяльності в спортивних командах, під час туристичних походів,
квестів, у мистецьких і дозвіллєвих групах тощо. Тема есе стала
приводом для обговорення в групах студентів під час
семінарських і практичних занять.
На подальших заняттях значна увага приділялась
532

Менеджмент ХХІ століття: глобалізаційні виклики

виробленню у студентів навичок спільного формулювання і
впровадження стратегій досягнення таких складових командної
роботи, як цілеспрямованість, згуртованість і відповідальність.
Для відпрацювання навичок командної роботи на практичних
заняттях застосовувався метод фасилітації «MeWeUs», сутність
якого у даному разі полягала в тому, що викладач або лідер
команди, займаючи нейтральну позицію, допомагав членам
команди ідентифікувати проблему і прийняти спільне рішення
за допомогою конструктивного обговорення [7].
Формуванню навичок роботи в команді значною мірою
сприяли навчальні ігри. Так, у процесі вивчення навчальної
дисципліни «Психологія організацій та управління персоналом»
проводилася ігрова вправа «Метафори організацій» (адаптовано
авторами за Г. Морганом [6]), метою якої було сформувати
розуміння природи організації, розвинути уявлення про стилі
управління, роль команд і особливості стосунків у різних типах
організацій. Одночасно, працюючи в команді студенти мали
можливість відпрацьовувати такі навички командної роботи, як
вирішення проблем і спільне
вироблення рішень,
міжособистісні комунікації, розподіл командних ролей тощо.
Крім того, вправа сприяла розвитку креативних здібностей і
емоційного інтелекту. На початку гри студентська група
розподілялася на команди, кожна з яких обирала собі одну із
запропонованих метафор: «Організація як механізм» (образ
класичної
знеособленої
бюрократичної
організації);
«Організація як тиран» (автократична організація, в якій
основною рушійною силою є нещадна експлуатація працівників
шляхом створення атмосфери страху, обмеження прав та свобод
людини); «Організація як психологічна в’язниця» (загроза
працівників потрапити в пастку власних стереотипів,
спираючись на минулий досвід, традиційні, або найбільш
поширені погляди); «Організація як ігровий майданчик або
театр» (алегорія, за допомогою якої можна краще зрозуміти
природу політичних ігор, міжособистісних і міжгрупових
стосунків, зокрема, конфліктів в організації); «Організація як
біологічний організм» (ця метафора допомагає краще зрозуміти
життєвий цикл організації та її пристосування до змін
середовища).
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Завдання командам полягало в тому, щоб розвинути
метафору, візуалізувати її, надати необхідні коментарі та
підготувати презентацію своєї роботи [9].
Практичні заняття проходили у формі аналізу конкретних
ситуацій (кейсів), що знайомили студентів з досвідом організації
роботи команд західних та вітчизняних організацій («General
Motors», «British Petroleum», «Zappos», «Райффайзен Банк»,
«IBM», «Козирна карта», «Рошен»), органів місцевого
самоврядування тощо. Для відпрацювання окремих навичок
командної роботи застосовувалися різноманітні практичні
вправи: «Загублені в морі» (на прийняття командних рішень),
«Я та інші» (на розвиток комунікативних навичок), «Перемогти
може кожний» (на розв’язання міжособистісних і групових
конфліктів) [8; 9].
На фінальному етапі навчання проводився тренінг
командоутворення у формі ділової гри «Команда моєї мрії»,
основним завданням якої була розробка проекту створення
команд за вибором студентів. У процесі тренінгу ставилась мета
розвинути такі навички командної роботи, як спільне
обговорення проблем, визначення командної мети і завдань,
формулювання базових цінностей, розробка кодексу взаємин і
розподілу ролей. Студенти, працюючи в командах по 5-7 осіб,
перш за все, мали визначити сферу діяльності команди (морська
індустрія, відділ розвитку персоналу, психологічна служба
підприємства, освітній заклад тощо), сформулювати загальну
мету (місію) і завдання команди, її девіз і емблему. Після цього
вони мали спільно прийняти базові цінності команди і
перспективи її розвитку (бачення, мрія). Наступним етапом була
розробка кодексу взаємин у команді та розподіл ролей (за
Р. Белбіним [2]). Учасники гри також мали визначити основні
показники ефективності роботи команди як структурного
підрозділу організації. Ще одним завданням була розробка
заходів щодо згуртування команди. На завершення групи
презентували розроблені проекти.
Підбиваючи підсумки слід констатувати, що проблема
формування у майбутніх фахівців компетентності командної
роботи є актуальною, як в аспекті їх роботи в різноманітних
організаційних командах, так і з точки зору готовності до
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проведення тренінгів з командоутворення. Компетентності
командної роботи включають уміння налагоджувати сприятливі
міжособистісні стосунки, спільно вирішувати проблеми і
приймати рішення, розробляти плани і програми командної
роботи, розв’язувати групові конфлікти, проводити наради
членів команди. У процесі дослідження було встановлено, що
успішному формуванню наведених компетентностей сприяють
такі освітні технології, як фасилітація, навчальні ігри, аналіз
конкретних ситуацій, тренінгові вправи. Важливу роль у даному
процесі відіграє психологічна служба навчального закладу, на
базі якої відбувається закріплення і розвиток відповідних
компетентностей під час практики. Подальших наукових
розвідок потребує вивчення особливості міжпредметних
зв’язків, а також упровадження навчального коучингу.
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УПРАВЛІННЯ РОЗВИТКОМ ПІДПРИЄМСТВА ЯК
СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНОЇ СИСТЕМИ У КОНТЕКСТІ
ТЕОРІЇ КАТАСТРОФ
Починаючи з XVIII ст. і до нині значна кількість науковців
досліджувала і продовжує досліджувати теорію катастроф і її
застосування в різних сферах діяльності і життя
людини. Першовідкривачем теорії катастроф можна вважати
Ісаака Ньютона. Наступним кроком, у 1744 році, у розвитку
теорії катастроф були роботи математика Леонарда Ейлера з
теорії стійкості механічних систем. У 80-і рр. відбувається
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значний стрибок у розвитку теорії катастроф і публікується
безліч різних робіт щодо її вивчення і застосування до різних
систем. Теорія катастроф не є відособленою, вона має перетин з
іншими теоріями, наприклад, з теорією коливань і хвиль, з
теорією динамічних систем. Крім того, своє застосування вона
знайшла і в інших науках: економіці, управлінні, фізіці, біології,
екології,
психології.
Математичну
теорію
катастроф
застосовують не тільки в прикладній математиці і фізиці, її
застосовують і до економічних сістем.Теорія катастроф вивчає
зміни, яким піддається та чи інша система в часі, вона фіксує
певні закономірності, пов'язані з її переходом від одного стану
до іншого, аналізує механізми, що зумовлюють зміну режимів в
її динаміці, причини, які викликають перерву поступовості змін
окремих параметрів і системи в цілому, їх стрибок на новий
рівень, перехід до нового якісного стану.
Якщо не вбачати відмінності між розвитком і зміною в
динаміці соціально-економічної системи, то висновки теорії
катастроф можна тлумачити як універсальні для будь-яких
суспільних процесів. Адже, як відомо, змістом розвитку, що
розуміється як зміна, стає відхід від колишнього, вихідного
стану системи. І якщо «старий» стан за будь-яких причин було
визнано незадовільним, новий стан, свідомо, має бути кращим,
тому що він пов’язаний зі зміною, тобто з розвитком
системи [3, 5, 6].
У нашій країні важливе значення для поширення ідей теорії
катастроф і знайомства з ними широкого кола фахівців різного
профілю, далеких від математики, мали роботи В. І. Арнольда і
його відома книга «Теорія катастроф», яка у відносно доступній
формі викладає основи даної теорії [2].
Пильна увага до теорії біфуркацій і катастроф в даний час, в
умовах економічної кризи, є цілком закономірною, адже вона
відкриває різні аспекти вивчення якісних змін і перехідних
процесів; розглядає процес трансформації з позиції організації
перехідних процесів в часі і просторі [1, 4, 7]. Крім того,
важливими, на нашу думку, є і ті напрями аналізу, які
відкриваються за допомогою даної теорії, що дозволяють
вивчати змістовну сторону якісних трансформацій і перехідних
процесів в сучасній економіці.
537

Маркіна І. А., Аранчій В. І., Сафонов Ю. М., Лепейко Т. І. та ін.

Говорячи про проблеми розвитку та реформування
підприємств, як соціально-економічних систем, що знаходяться
на грані банкрутства в умовах економічної кризи, можна
виділити два напрями використання інструментарію теорії
катастроф: перший пов'язаний з аналізом механізмів втрати
стійкості підприємством; другий – з можливістю здобуття
підприємством нового стійкого стану.
Проте, варто зазначити, що аналітичний інструментарій який
можна використовувати для розробки рекомендацій для
кожного з названих напрямів різний: у першому випадку аналіз
спирається на дослідження критичних рівнів, порогових значень
в динаміці окремих економічних показників діяльності
підприємства; у другому – на вивчення властивостей атракції.
Практичне значення теорії катастроф у першому випадку
визначається описом основних параметрів збалансованого
розвитку підприємства, виявленням критичних рівнів цих
параметрів і можливих рішень для ефективної роботи
структурних і функціональних підрозділів підприємства.
Оскільки втрата стійкості на підприємстві відбувається
відповідно до дії стихійних механізмів розвитку, висновки теорії
катастроф виявляються цілком прийнятними для аналізу умов,
при яких підприємство перестає розвиватися в динаміці
послідовно і вступає в фазу біфуркації. Розглянуті в цьому
ракурсі висновки теорії катастроф виявляються найбільш
актуальні для аналізу умов, що дозволяють уникнути небажаних
біфуркацій, катастрофічної втрати стійкості підприємства, що і
відбувається в сучасних умовах економічної кризи. У другому
випадку, для фази циклу якісних змін підприємства, пов'язаних з
його переходом до нового стійкого станом, висновки теорії
катастроф не можуть тлумачитися настільки однозначно і
прямолінійно. Стрибкоподібний одномоментний перехід
підприємства в новий стійкий стан, який гіпотетично може
розглядатися теорією катастроф, може стати основою для
розробки рекомендацій щодо переведення його в новий стійкий
стан.
Чи можливо отримати на основі теорії катастроф
рекомендації щодо того, яким чином досягти переходу системи
в стан, що можна визнати оптимальним і кращим для кризових
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підприємств? Відповісти на це питання слід позитивно, але при
цьому варто зробити застереження, що не слід очікувати від
теорії катастроф прямолінійних і однозначних рекомендацій –
«простих рішень».
Теорія катастроф розглядає граничні стани підприємства в
аспекті його стійкості-нестійкості, тому на її основі можна в
загальному вигляді отримати лише загальне уявлення про ті
умови, які супроводжують перехід підприємства з одного стану
в інший, у тому числі і його стабілізацію.
Важливим
для
обґрунтування
рекомендацій
щодо
переведення підприємства з одного стійкого стану в інший або
його стабілізацію, антикризове регулювання, є розробка в теорії
катастроф принципу «динамічної системності», узгодженості,
гармонійної єдності, динаміки частин системи як цілого, що
отримав назву принципу «крихкості гарного». На його розробку
як на суттєвий момент у розвитку теорії катастроф вказує,
зокрема, В. Арнольд. Згідно з цим принципом стійкість системи
створює ціла гама ознак, а ламає – порушення будь-якої з
них [2].
Висновки, які випливають з осмислення сформульованої
залежності, мають суттєве значення для вивчення механізмів
перехідних процесів підприємства як на стадії порушення
стійкості (біфуркації і кризи), так і для набуття підприємством
нового стійкого стану.
Розшифрувати даний принцип щодо проблем перехідних
процесів можна таким чином: для того, щоб порушити стійкість
підприємства, досить впливати на окремі показники його
економічного розвитку.
Отже, теорія катастроф може стати дослідницькою
програмою для вивчення і прогнозування нестійкості різних
систем, зокрема, підприємств, та їх розвитку. Таку назву вона
отримала тому, що втрата стійкості за своїми проявами може
бути катастрофічною, навіть якщо не призводить до загибелі або
руйнування системи, а лише обумовлює перехід до іншої
траєкторії розвитку.
Значення елементарної теорії катастроф полягає в тому, що
вона зводить величезне різноманіття ситуацій до невеликого
числа стандартних схем, які можна детально дослідити раз і
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назавжди.
Розрізняють сім канонічних катастроф для функцій однієї або
двох змінних і кількість керуючих параметрів, що не перевищує
п’яти. Теорія катастроф визначає сфери існування різних
структур і кордони їх стійкості. Для вивчення ж динаміки
систем необхідно знати яким саме чином нові рішення рівнянь
«відгалужуються» від відомого рішення. Відповідь на такі
питання дає теорія біфуркацій (розгалужень), а саме: то є
виникнення нового рішення при критичному значенні
параметра.
Момент переходу (катастрофічний стрибок) залежить від
властивостей системи та рівня флуктуацій.
Найпростіша
програма
прогнозування
елементарної
катастрофи в економічній системі може бути побудована на
основі даних про зв'язок змінних, що характеризують її
поведінку. Функції, що описують ці зв’язку, можуть бути
отримані економетричними методами.
Наприклад, зв’язок двох змінних величин можна уявити
рівнянням:
(1),
де у і х – змінні;
а – параметр;
множник 1/3 у перший доданок введений для спрощення
перетворень.
Рівняння являє собою функцію, характер якої визначається
величиною параметра а. Якщо цей параметр позитивний, то
функція носить монотонний характер, її графік – плавна
монотонно зростаюча крива. Але якщо параметр а зменшується,
то при нульовому його значенні тип функції змінюється. При
нульовому значенні параметра змінюються характер зв’язку в
системі і поведінка системи, цю зміну називають біфуркацією.
При негативній величині параметра а функція, що описується
рівнянням, являє собою вже немонотонну функцію. Вона має
максимум і мінімум при значеннях:
(2)
Зв’язок між змінними в певній частині початку координат
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буде не однозначною. Одному значенню змінної у будуть
відповідати тепер три різних за величиною значення змінної х.
Таким чином, при монотонній плавній зміні змінної у змінна
х буде змінюватися стрибкоподібно. Це і буде катастрофою.
Якщо встановлено, що між змінними, що характеризують
поведінку системи, зв’язок описується рівнянням виду (1), то
можна стверджувати, що в системі можливим є прояв
нестійкості.
Якщо параметр а позитивний, але виявлена тенденція щодо
його зменшення, то можна вважати, що система наближається
до катастрофи. В обох випадках необхідно продовжувати
дослідження системи для виявлення умов або можливих
термінів настання катастрофи, оцінки її ймовірних наслідків.
Тип елементарної катастрофи, яка визначається зв’язком, що
описується рівнянням (1), носить назву катастрофи складки,
оскільки в просторі трьох координат - двох змінних і параметра
а – поверхня, яка описується рівнянням, має вигляд складки, що
починається при а = 0 і заглиблюється в міру подальшого
зменшення параметра.
Розрізняють каспо]дні катастрофи (складка, збірка, ластівчин
хвіст, метелик, вігвам) і омбілічні катастрофи (еліптична,
гіперболічна, параболічна, друга еліптична, друга гіперболічна,
символічна)[2] .
Каспо]дні катастрофи пов’язані з нестійкістю зв’язку однієї
змінної
з усіма іншими, а омбілічної катастрофи – з
нестійкістю зв’язку двох змінних і
з усіма іншими.
Програма аналізу можливостей появи елементарних
катастроф пов’язана з оцінкою можливості опису зв’язків в
системах рівняннями типу рівнянь елементарних катастроф.
На практиці програма може бути реалізована, якщо можна
отримати регресивні рівняння зв’язків у системах. Рівняння
стійких зв’язків мають вигляд:
+M
(3)
+
+
+
+N
(4)
Якщо за рівнем детермінації, рівнем значущості регресійне
рівняння однієї з катастроф перевершує регресійні рівняння
зв’язку стійкого характеру, то слід вважати катастрофу
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можливою.
Розглянемо це на прикладі конкретного підприємства. Так, на
основі аналізу економічних показників підприємства ТОВ
«ПолФорум» оцінимо його стійкість. Статистичний аналіз
показав, що найбільш значущим в оцінці стійкості розвитку
підприємства є значення коефіцієнта поточної ліквідності. В
результаті досліджень нами було запропоновано метод
розрахунку інтегрального показника розвитку підприємства за
формулою:
∑
,
(5)
де
– інтегральний показник розвитку підприємства в j-й
період часу;
–рівень значущості показника у визначенні стійкості
розвитку підприємства (внесок у сумарну дисперсію даного
показника ai);
– i-й наведений економічний показник в j-й період часу;
n - кількість економічних показників по групі.
Визначимо
регресійну
модель
стійкості
розвитку
ТОВ «ПолФорум» з максимальним коефіцієнтом детермінації.
Таблиця 1
Дані для розрахунку коефіцієнтів рівняння регресії
залежності інтегрального показника від коефіцієнта
поточної ліквідності ТОВ «ПолФорум»
х

0,26
0,304
0,35
0,39
0,477
0,646
∑

у

0,5
0,41
0,44
0,47
0,54
0,64
3,00

(

0
0,1681
0,1936
0,2209
0,2916
0,4096
1,28

у
нест.
0,074
0,015
0,008
0,004
0,000
0,066
0,167

(

У

ху

ст.
0,2686
0,2974
0,3213
0,3369
0,3642
0,323
0,2686
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0,13
0,12
0,15
0,18
0,26
0,41
1,26

0,07
0,09
0,12
0,15
0,23
0,42
1,08

0,02
0,03
0,04
0,06
0,11
0,27
0,53

0,00
0,01
0,02
0,02
0,05
0,17
0,28

0,03
0,04
0,05
0,07
0,12
0,27
0,59
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За вихідними даними економічних показників за 6 років була
отримана найбільш детермінована модель нестійкого розвитку,
яка має вигляд моделі каспоїдної катастрофи «складка»:
+
+b.
Отримуємо систему рівнянь:

∑

∑
∑

∑

∑

b∑ =∑
За даними розрахунків отримуємо систему рівнянь:
0,526 + 3,427 2b = 3; 0,277 + 1,079 + 2,427b = 1,263
Рішення системи рівнянь за допомогою методу Гаусса
= 1,08, b = -0,07,
Таким чином, для всього досліджуваного періоду може бути
отримана регресійна модель сталого розвитку:
у=
+ 1,08 х -0,07
d = 1 - 0,167 / 1,28 = 0,87 = 87,0%, z <0,05%,
Оскільки
модель
катастрофи
ТОВ
«ПолФорум»
детермінована по відношенню до моделі сталого розвитку, то
можна зробити висновок щодо нестійкості розвитку
підприємства за період 2011-2016 рр. Іншими словами,
економічний стан ТОВ «ПолФорум» можна охарактеризувати як
нестійкий.
Далі, використовуючи отримані
рівняння регресії,
розрахуємо можливі зміни інтегрального показника при зміни
його конкретних показників в бік збільшення і зменшення. При
цьому для рівнянь стійкого розвитку відхилення показників
менше 50%, а для рівнянь нестійкого розвитку, які
характеризуються
аномальною
дисперсією,
відхилення
показників становить понад 50%.
За даними ТОВ «ПолФорум» інтегральний показник
розвитку підприємства визначається рівнянням нестійкого
розвитку виду: у =
+ 1,08 х - 0,07.
При нестійкому розвитку підприємства неможливо оцінити
зміни розвитку підприємства, так як розмах інтегрального
показника варіюється від катастрофічного до відмінного в
межах «одного кроку» (при зміні коефіцієнта поточної
ліквідності на 50% в той чи інший бік).
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Отже, практичне застосування елементів теорії катастроф
дозволяє оцінити можливі зміни стійкості розвитку
підприємства під впливом визначальних критеріїв оцінки, а
також виявити основні позитивні напрями зміни показників для
підвищення стійкості підприємства в умовах світової кризи.
Таблиця 2
Можлива зміна інтегрального показника розвитку
ТОВ «ПолФорум», обумовлена нестійким розвитком
Коефіцієнт поточної ліквідності 2016 = 0,646
-90%
0,0646
0,0000

-70%
0,1938
0,1466

-50%
0,323
0,3125

+ 50%
0,969
1,8864

+ 70%
1,0982
2,4405

+ 90%
1,2274
3,1047
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НЕОБХІДНІСТЬ ІННОВАЦІЙНОГО РОЗВИТКУ
ПЕРСОНАЛУ ВІТЧИЗНЯНИХ ПІДПРИЄМСТВ
Інноваційна економіка – це економіка, заснована на знаннях,
інноваціях, на відкритості людей новим ідеям, яка створює нову
технологічну базу суспільного виробництва, спрямовану не
лише на підвищення продуктивності праці персоналу і якості
готового продукту, але й на заощадження не відновлюваних
природних ресурсів і екології [1].
На початку ХХI століття провідні економіки світу вступили в
нову стадію свого розвитку – побудова постіндустріального
суспільства. У процесі цього переходу традиційні сфери
матеріального виробництва під впливом нового знання,
наукових відкриттів і нових технологій міняють свою
технологічну основу, забезпечуючи країнам вирішальне
конкурентну перевагу на світових ринках.
В результаті таких інноваційних підходів економіка
формується двома взаємопов'язаними та взаємодоповнюючими
складовими – науково-технічною і виробничо-технологічною. У
рамках розвитку індустріального суспільства було закладено
фундамент, на якому будується сучасна інноваційна економіка.
Основними складовими цього фундаменту є: виробничотехнологічна база, підготовлені висококваліфіковані кадри в
науці і промисловості, підготовлені організатори інноваційної
діяльності та система фінансування інновацій.
На жаль, економічні і соціальні зміни, які відбувалися в
нашій країні останні роки, вкрай негативно позначилися на
формування інноваційного потенціалу України. За ці роки різко
скоротилася виробничо-технічна база. Сильний удар був
нанесений кадровому потенціалу України, оскільки була
зруйнована державна система професійної підготовки,
порушена наступність у підготовці висококваліфікованих
робітників, низький рівень оплати праці та відсутність престижу
призвели до старіння персоналу, відсутності припливу молодих
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працівників. Багато талановитих вчених виїхали працювати за
кордон і відмовилися від українського громадянства.
Опитування студентів показують, що більшість молодих
людей пов'язують свою подальшу кар'єру з роботою в інших
країнах. Серйозно постраждала вся система вищої освіти
держави. Хоча кількість вузів в Україні збільшилася у декілька
разів, проте якість освіти, особливо в комерційних вузах, вкрай
низька. Знизилася якість освіти і в більшості державних вузів.
Структура кадрів, в якій переважають фахівці юридичного та
економічного профілю при хронічному дефіциті інженерів, теж
не сприяє переходу до інноваційної економіки знань.
Водночас, з огляду на відсутність украй необхідних
економічних реформ і сучасних технологій, національна
економіка потребує значно більше працівників із середньою
професійною освітою зі знаннями і навичками у
виробничій сфері, що призводить до посилення безробіття
осіб, що мають вищу освіту, їх некваліфікованої праці і
отримання нижчих доходів. Результатом є деградація людського
потенціалу, зниження його конкурентоспроможності [2, с. 189].
Доцільно зазначити, що підвищення трудового, освітньокваліфікаційного та інтелектуального потенціалу персоналу
вітчизняних підприємств нині гальмується через низький рівень
зацікавленості роботодавців інвестувати в людський капітал,
недостатню вмотивованість самого персоналу, відсутністю
єдиної системи професійних кваліфікацій та стандартів із
професійної підготовки, необхідних для забезпечення
безперервної освіти, відсутності механізму визначення
результатів неформального навчання [2, с. 189].
Проте реальної альтернативи інноваційній економіці для
нашої країни немає, тому завдання переходу до інноваційної
економіки повинно бути пріоритетним державним завданням.
Процес його формування буде довготривалим і займе декілька
десятиліть. Інноваційна економіка вимагає нових підходів до
підготовки кадрів. Для цього, у першу чергу, необхідно
відновити кадровий потенціал наших підприємств та наукових
установ, створити систему професійної підготовки і
перепідготовки персоналу. Розвиток людських ресурсів повинен
об'єднати зусилля держави, підприємства і самого працівника.
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В основу інноваційного розвитку персоналу повинні бути
покладені такі принципи управління:
максимальна реалізація потенціалу людини: раннє розкриття
його здібностей;
становлення, розвиток і самореалізація творчої особистості;
побудова системи освіти та професійної підготовки в
ланцюжку школа – вуз – підприємство – держава, що заснована
на перспективних наукових методах і само фінансується
державою, підприємством і самим працівником;
створення системи безперервного навчання і підвищення
кваліфікації персоналу, яка інтегрована в систему виробництва
інноваційної продукції;
орієнтація
на
підготовку
висококваліфікованих
і
високоінтелектуальних фахівців, співробітників та організаторів
інноваційної діяльності підприємств та установ, регіону,
держави;
розгляд навчання і перепідготовку персоналу, як складової
частини виробничого процесу, а витрат на їх підготовку
перепідготовку персоналу не як витрати на працівників, а як
довгострокові інвестиції, що необхідні для розвитку
підприємств, галузей і регіонів, країни в цілому [3, с. 26].
На основі сформованих принципів управління доцільно
виділити такі основні функції управління інноваційним
розвитком персоналу вітчизняних підприємств.
До їх числа відносяться:
планування інноваційного розвитку персоналу, що враховує
перспективи підприємства і професійний ріст персоналу;
формування перспективних (інноваційних) вимог до
персоналу, у тому числі створення умов для інноваційного їх
розвитку (організаційно-технічних, економічних, соціальних,
психологічних);
інноваційне навчання персоналу, включаючи оцінку його
ефективності; оцінка та аналіз ефективності роботи та
інноваційної активності персоналу, а також прийняття на цій
основі відповідних інноваційних рішень [4, c. 73].
Планування інноваційного розвитку персоналу доцільно
здійснювати в таких формах:
у планах соціально-економічного розвитку колективу
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підприємства;
у персонал-стратегіях і поточних планах роботи з кадрами (у
тому числі з резервом керівних кадрів);
у колективних договорах, що формуються і узгоджуються
між адміністрацією і трудовим колективом вітчизняних
підприємств.
При цьому найважливіші напрями інноваційного розвитку
персоналу повинні бути відображені у відповідних
розділах бізнес-планів підприємств, оскільки розвиток
інноваційної та творчої активності управлінського і
виробничого персоналу можливе лише при створенні
відповідних заходів для інноваційного розвитку персоналу
вітчизняних підприємств [4, c. 105] (рис. 1).
Заходи інноваційного розвитку персоналу
вітчизняних підприємства

Соціально-психологічні заходи

Організаційно-технічні заходи

Економічні заходи

Рис. 1. Заходи інноваційного розвитку персоналу вітчизняних
підприємств
Організаційно-технічні заходи покликані забезпечувати
максимально можливе звільнення керівників та спеціалістів
виробництва від рутинної роботи. На основі вдосконалення
поділу праці у сфері управління, використання сучасних
інформаційних комп’ютерних технологій і комунікаційних
засобів, створення автоматизованих робочих місць дозволяє
вивільнити час для творчої інноваційної роботи керівників та
фахівців апарату управління підприємства.
Створення соціально-психологічних заходів передбачають
такі елементи, як: використання гарантій професійного розвитку
та навчання кадрів; активізація наукової і технічної діяльності
працівників; залучення працівників до управління і розв'язання
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виробничих завдань в різних сферах діяльності підприємства;
створення сприятливого соціально-психологічного клімату
колективу, що сприяє впровадженню інновацій в управлінській і
виробничій діяльності персоналу.
Економічні заходи для творчої праці персоналу створюються
за рахунок відповідного матеріального стимулювання в різних
формах: через систему оплати і преміювання; надання
соціальних пільг; систему участі у прибутках; володіння
власністю і ін.
Серед нематеріальних стимулів особливе значення має
стимулювання творчої активності працівників (креативності).
Особлива
увага
повинна
приділятися
навчанню
та
перепідготовці
персоналу
підприємства,
насамперед,
управлінського, які мають сприяти підвищенню його творчої
(інноваційної) активності. До числа таких заходів відноситься:
встановлення залежності посадового становища працівника
від
проходження
ним
підвищення
кваліфікації
та
перепідготовки, в тому числі при вирішенні питання про
зарахування працівника до резерву на висунення на вищу
посаду відповідного фаху;
використання гнучкої системи матеріального стимулювання,
встановлення персональних надбавок у зв'язку з проходженням
підвищення кваліфікації та перепідготовки;
введення одноразових премій за вирішення складних і
відповідальних управлінських інноваційних завдань, які визнані
керівництвом підприємства;
система соціальних виплат, що надає можливості
працівникові підвищувати свою кваліфікацію у спеціалізованих
навчальних центрах, а також брати участь у науково-практичних
конференціях (у тому числі міжнародних), стажуватися за
кордоном;
надання працівникові додаткових соціальних пільг (вільних
днів для самоосвіти, творчих відпусток тощо);
використовувати систему штрафних санкцій у разі
невиконання персоналом вимог щодо підвищення професійного
рівня; що виражається в зниженні працівнику персональних
надбавок або пониження в посаді;
пропаганда досягнень працівника у вирішенні інноваційних
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завдань, що стоять перед підприємством, у тому числі через
засоби наочної агітації та масової інформації в трудовому
колективі чи засобах масової інформації;
включення працівника в резерв для висунення на керівну
посаду, при умові відповідної освіти, організаційних і
соціально-психологічних якостей творчої особистості [5, c. 13].
Таким
чином,
підвищення
трудового,
освітньокваліфікаційного потенціалу працівників можливий завдяки
використання досвіду соціального діалогу в країнах ЄС, тобто
ефективної співпраці між фахівцями, роботодавцями,
навчальними закладами, органами влади, має надавати
можливість забезпечення
належних умов учасників всіх
категорій населення у навчанні впродовж життя.
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Вінницький торговельно-економічний інститут КНТЕУ
МОТИВАЦІЯ І СТИМУЛЮВАННЯ ТРУДОВОЇ
ДІЯЛЬНОСТІ В УПРАВЛІННІ ПЕРСОНАЛОМ
В умовах розвинутої ринкової економіки України дедалі
більшого значення набувають проблеми управління у сфері
господарювання і зокрема, персоналом. На сьогоднішній день
назріла об’єктивна необхідність створити управлінський
механізм, де б існувала реальна можливість обмеження
стихійних чинників розвитку. Тому дослідження мотивації та
стимулювання набувають важливого значення, оскільки
вирішення задач, які стоять перед суспільством, можливе тільки
за умови створення належної системи мотивації та застосування
таких форм і методів стимулювання особистості, які б сприяли
високій результативності та продуктивності її праці.
Питанням розвитку мотивації та стимулювання праці
персоналу чимало праць присвятили такі вчені: Л. В. Єрмоліна,
Є. П. Петренко, В. В. Рaзсадін, А .Н. Сорокочайкін, В. І. Хміль,
Т. П. Хрипкова, С. К. Фішман, Є. С. Шишкіна та ін [1, с. 91].
Незважаючи на те, що існує велика кількість розроблених
мотиваційних теорій, в економічній літературі, проблеми щодо
мотивування персоналу залишаються вивченими недостатньо.
Метою дослідження є аналіз мотиваційних та стимулюючих
аспектів праці персоналу та визначення можливих шляхів
удосконалення організації системи стимулювання праці на
сучасних українських підприємствах.
Наукова новизна полягає в запропонованій системі мотивації
персоналу підприємства, що базується на використанні
професійного профілю працівника і безперервному моніторингу
та подальшому оцінюванні діяльності працівника для
формування важелів мотивації, що, на відміну, від існуючих має
прямі зв’язки з загальною системою конкурентоспроможності та
показниками оцінювання діяльності підприємства [2, с. 18].
Практична цінність полягає в тому, що запропонована
система може бути запроваджена
на торговельних
підприємствах та дасть змогу підвищити продуктивність роботи
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працівників і конкурентоспроможність підприємства в цілому.
Сучасна система управління персоналом базується на тому,
що люди є найважливішим економічним ресурсом
підприємства,
джерелом
його
прибутків,
конкурентоспроможності та процвітання. Успіх організації та
досягнення її цілей визначаються реалізацією планів в процесі
діяльності всіх членів організації. Важливу роль при цьому
відіграє чітко сформована та розроблена система мотивації, за
рахунок якої можна досягти максимізації ефективності
менеджменту підприємства.
Мотивація є складним процесом, критично важливою силою,
що визначає динаміку показників діяльності організації [3, с.
99]. Якщо мотив виступає як внутрішня спонукальна сила, то
стимул являє собою зовнішню причину, що спонукає
працівника до діяльності. Стимулювання здійснюється шляхом
створення керівництвом таких умов на підприємстві, щоб у
працівників виникало бажання та прагнення виконувати
покладені обов’язки з найбільшою ефективністю.
Стимули можуть бути ефективними лише в тому разі, якщо
вони викликають реакцію з боку людини. В якості стимулів
можуть бути використані будь-які чинники впливу, зокрема,
оплата праці, застосування системи преміювання, гнучкий
графік роботи, приємна робоча обстановка, можливість
кар’єрного зростання, визнання заслуг, можливість внесення
ідей та пропозицій, почуття впевненості в роботі
тощо [4, с. 120].
На сьогоднішній день поширені дві основні концепції
мотивації: змістовні та процесуальні теорії мотивації. Змістовні
теорії займаються ідентифікацією того, що внутрішньо
особистісне або робоче середовище спонукає до даної
поведінки.
Спочатку потрібно визначити цілі цих процесів. Тут ми
стикаємося з інтересом сторін – роботодавця і працівника. Для
роботодавця метою управління, мотивацією та стимулюванням
працівників є економічна ефективність організації, досягнення
певних результатів, в основному фінансових [5, с. 47]. Для
працівника метою мотивації та стимулювання служить
досягнення певних соціальних і значущих для нього благ та
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потреб.
Економічна ефективність організації визначається кількістю і
якістю праці, які працівники організації погодяться надати або
затратити, що можливо за наявності соціальних благ, а значить,
визначеного рівня соціальної ефективності. Домогтися
соціальної ефективності можна тоді, коли організація
знаходиться в стійкому економічному становищі й отримує
прибуток, що дозволяє вирішувати соціальні завдання,
задовольняти інтереси та очікування працівників.
На мотивацію співробітника впливають фактори мотивації.
Вони бувають внутрішні та зовнішні. До внутрішніх факторів
можна віднести самореалізацію, самоствердження, творчість,
задоволення від виконаної роботи. Зовнішніми факторами
мотивації можуть бути доход, просування службовими сходами,
визнання та положення в суспільстві [6, с. 86]. Таким чином,
внутрішні фактори служать для отримання задоволення від
наявних умов і об’єктів, а зовнішні – спрямовані на придбання
відсутніх об’єктів і забезпечення відсутніх умов.
У своїй діяльності керівництво організації як стимулюючих
засобів застосовує монетарні спонукальні системи, що
включають оплату праці, участь персоналу в прибутках і
капіталі, і немонетарні спонукальні системи – групову
організацію праці, соціальні комунікації, стиль і методи
керівництва, регулювання робочого часу [7, с. 54].
Стимулювання
співробітників
здійснюється
зазвичай
керівництвом організації за допомогою певних методів. Згідно з
останніми дослідженнями, дохід, матеріальне стимулювання
залишається ключовим фактором зацікавленості співробітників.
Серед нематеріальних методів мотивації можна виділити
повагу, гнучкий графік роботи, можливість ініціативи,
співпраця в команді, довіру керівництва.
Необхідно
відзначити,
що
методи
стимулювання
безпосередньо впливають на мотивацію співробітників. Чим
більш відповідним є який-небудь метод стимулювання для
конкретного співробітника, тим більше він надає позитивного
впливу на мотивацію цього співробітника [8, с. 138]. Саме тому
керівництву необхідно досліджувати свій персонал, щоб
забезпечувати сприятливі умови праці, що в перспективі
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принесе ще більшу кількість корисного виробленого продукту.
Окремої уваги заслуговує метод мотивації персоналу на
основі компетентнісного підходу, який достатньо успішно
використовується у компаніях Західної Європи. Його суть
полягає в розробці та застосуванні на практиці моделей
компетенцій працівників, їх підготовці згідно з цими моделями,
використанні такого методу оцінки, як атестаційна
співбесіда [9, с. 217].
Для визначення змісту компетенції працівника необхідно
проводити детальний аналіз усіх видів діяльності, що
здійснюються на даній посаді, та виявляти складові потрібних
знань і навичок та складові компетенції, що є загальними для
різних напрямів діяльності.
Дана модель компетенції працівника представляє собою
письмовий опис компетенцій, що потрібні для успішного
виконання роботи на даній посаді за складовими її елементами
[10, с. 189]. При мотивації модель компетенцій застосовується
для визначення складу та структури оплати праці персоналу.
Мотиваційну систему доцільно сформувати таким чином,
щоб кожен працівник був зацікавлений в делегуванні йому
більшої долі повноважень та спрямовувати роботу кожного на
позитивний результат. Необхідно розробити показники
діяльності для працівників виходячи з поставлених стратегічних
цілей підприємства, а не просто поставити в залежність
виконання тих чи інших показників до виплати заробітної
плати. В такий спосіб кожен працівник буде працювати над
досягненням поставлених підприємством цілей та особисто буде
зацікавлений в їх досягненні через систему мотивації [11,
с. 548]. Особливу увагу варто приділити розробці мотиваційної
системи саме для торговельних агентів, що дало б змогу
зменшити плинність кадрів та згуртувати персонал відносно
групи клієнтів з мотиваційним фокусом на задоволення їх
потреб.
На базі розроблених концепцій і моделей удосконалення
засобів мотивації можна створити комплексну програму. Місія
цієї програми – створення ефективної системи мотивації
персоналу, що забезпечує підвищення ділової активності
працівників на основі розкриття їх особистісного потенціалу.
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Головні цілі програми – це підвищення зацікавленості
персоналу у високопродуктивній праці та розвиток системи
компенсаційних виплат і пільг персоналу.
У процесі реалізації даної моделі можна отримати наступні
результати:
В області оплати праці:
 пов’язування матеріального заохочення працівника з його
внеском у кінцевий результат;
 збільшення частки непрямих компенсацій і нетрадиційних
винагород.
В області оцінки персоналу:
 збільшення ролі керівників лінійних підрозділів в оцінці
своїх підлеглих;
 підвищення рівня об’єктивності оцінки працівників на
основі комплексу методичних засобів;
 підвищення стимулюючої ролі оцінки персоналу.
У сфері продуктивності праці:
 підвищення якості роботи персоналу;
 зростання відповідальності працівників не тільки за
індивідуальні, але і за групові результати праці;
 підвищення ініціативності працівників, розвиток здорової
конкуренції.
У межах програми передбачаються 5 головних напрямків,
діяльності:
 створення нового мотиваційного середовища, що сприяє
виявленню резервів у працівників як основного ресурсу
внутрішнього розвитку організації;
 розробка основних організаційних, нормативних і
методичних документів з формування програми;
 надання методичної допомоги керівникам підрозділів у
формуванні нового мотиваційного механізму;
 анкетування й опитування персоналу для уточнення цілей
і задач програми.
Таким чином, мотивація праці є актуальним та складним
процесом,
потребує
системного
підходу,
зваженого
застосування різних методів та способів, прозорості та
визначеності. Для забезпечення економічної стійкості
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підприємства необхідно використовувати матеріальні та духовні
мотиви і стимули з метою активізації трудової діяльності різних
категорій працівників. Такі дії сприятимуть підвищенню
продуктивності праці, збільшенню прибутків підприємств,
внаслідок цього покращуватиметься матеріальне становище
працівників.
Отже, для підвищення ефективності трудової мотивації на
підприємстві реалізується у розробленні такої системи стимулів
для працівника, яка б, по-перше, задовольняла всі його потреби,
а по-друге – зацікавлювала його у досягненні кращих
результатів своєї діяльності. Ефективна мотивація трудової
діяльності, індивідуальний підхід до кожного працівника
приведуть до бажаних успіхів та до досягнення головної місії
підприємства. Тому для ефективного управління мотивацією
праці на підприємстві необхідно усвідомити, що мотивація не
самоціль, а засіб реалізації мети організації.
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ВНЗ Укоопспілки «Полтавський університет
економіки і торгівлі»
ПРИНЦИПОВИЙ ПІДХІД ДО ФОРМУВАННЯ ПРОЦЕСУ
МОНІТОРИНГУ ФІНАНСОВО-ЕКОНОМІЧНОЇ
ДІЯЛЬНОСТІ НА ПІДПРИЄМСТВІ
Важливу роль у забезпеченні
ефективних форм
господарювання на вітчизняних підприємствах відіграє аналіз їх
фінансового стану, що виступає необхідним етапом для
розробки планів і прогнозів фінансового оздоровлення кожного
суб’єкту ринкових відносин в умовах трансформаційних змін.
Саме цим зумовлюється актуальність розгляду проблеми аналізу
поточного фінансового стану ринкових суб’єктів, а також
необхідність
і
практична
значущість
систематичного
моніторингу фінансово-економічної діяльності підприємства,
якому належить суттєва роль у забезпеченні його стабільного
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функціонування та подальшого розвитку.
Питання формування ефективного процесу моніторингу
фінансово-економічної діяльності підприємств знайшли своє
ґрунтовне відображення у фундаментальних працях провідних
українських та іноземних науковців, серед яких слід виокремити
О. Я. Базілінську [1], Г. Г. Білика [2], І. О. Бланка [3],
О. О. Гетьмана,
Т. А. Городню,
В. М. Кануннікову
[4],
Г. Г. Кірейцева, В. В. Коваленка [5], Л. Г. Ліпич [6], І. Й. Плікус
[7], А. М. Поддєрьогіна, Г. В. Савицьку, О. О. Терещенка [8],
А. М. Ужву [9], В. М. Халіну [10], О. О. Шеремета та інших.
Віддаючи належне науковій та практичній значущості праць
названих авторів, необхідно підкреслити, що певне коло завдань
теоретичного, методичного та практичного характеру є
недостатньо розкритими.
Разом з тим, розробка ефективної системи моніторингу
фінансово-економічної діяльності підприємства в умовах
трансформаційних процесів на макро- та мікрорівнях є
важливим науковим завданням, що вимагає ретельного і
глибокого вивчення.
Метою дослідження є теоретичне обґрунтування та розробка
практичних рекомендацій щодо формування ефективного
процесу моніторингу фінансово-економічної діяльності на
сучасних підприємствах.
Відповідно до поставленої мети у роботі вирішено наступні
завдання:
1. Розкриття етимологічного змісту категорії «моніторинг
фінансово-економічної діяльності підприємства».
2. Формування
рекомендованого
алгоритму
процесу
моніторингу фінансово-економічної діяльності підприємства.
3. Виокремлення рекомендованої послідовності здійснення
моніторингу фінансово-економічної діяльності підприємства на
засадах інформаційно-розрахункової системи.
Розглядаючи гносеологічну сутність досліджуваної категорії,
варто констатувати, що загалом термін «моніторинг» походить
від латинського «monitor» – «попереджуючий» та англійського
«monitoring» – «контроль» [9, с. 203].
Існує думка, що моніторинг – це процес безперервного
відслідковування змін у фінансовій діяльності підприємства та
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виявлення відповідності цих змін бажаним результатам. Більше
того, моніторинг включає прогнозування результатів та
запобігання виникненню критичних ситуацій [3, с. 28].
Якщо розглядати моніторинг результатів діяльності
підприємства як сукупність процедур, то його можна визначити
як безперервний процес збору та аналізу інформації, яка
дозволяє уповноваженим органам, а також зацікавленим особам
і установам приймати необхідні рішення, що спрямовані на
підвищення результативності діяльності органів влади,
бюджетних установ, цільових програм [5, с. 193-194].
Таким чином, у загальному розумінні моніторинг – це
система постійного спостереження за процесами і тенденціями,
що мають місце в зовнішньому та (або) внутрішньому
середовищі підприємства з метою своєчасної оперативної
оцінки ситуацій, що виникають [2, с. 67; 7, с. 35].
З точки зору детального розкриття мети дослідження виникає
необхідність розгляду змісту поняття «моніторинг фінансовоекономічної діяльності» як ключового елементу системи
фінансового моніторингу підприємства.
Система фінансового моніторингу являє собою розроблений
на підприємстві механізм постійного спостереження за
контрольованими
показниками
фінансової
діяльності,
визначення розмірів відхилень фактичних результатів від
передбачених та виявлення причин цих відхилень [6, с. 132-133].
Зрештою, моніторинг фінансово-економічної діяльності
підприємства – це динамічна система з гнучкою
інфраструктурою, яка дає змогу виконувати постійне
дослідження і спостереження за основними кількісними та
якісними параметрами фінансово-економічної діяльності
підприємств з метою оцінки, контролю та короткострокового
прогнозу стану економічної і ділової активності підприємств [1,
с. 168-169; 4, с. 195].
Ми вважаємо, що під моніторингом фінансово-економічної
діяльності підприємства слід розуміти інформаційний
інструмент постійного спостереження, збирання, обробки
інформації про стан об’єкту дослідження з метою виявлення
закономірностей його зміни і розвитку у відповідності до
заданих параметрів.
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Головною метою моніторингу фінансово-економічної
діяльності є діагностування фактичного економічного і
фінансового стану, порівняння його із прогнозованим,
виявлення тенденцій і закономірностей розвитку підприємства,
попередження негативного впливу внутрішніх та зовнішніх
чинників на фінансовий результат та становище на ринку,
підтримання ефективного функціонування підприємства,
правильна та виважена оцінка господарських ситуацій для
прийняття
обґрунтованих
та
доцільних
економічних
рішень [10, с. 333].
На думку автора, з метою здійснення ефективного
моніторингу фінансово-економічної діяльності підприємства
доцільне застосування принципового підходу до формування
процесу моніторингу. На наш погляд, цей підхід повинен
передбачати поєднання процесу управління моніторингом
фінансово-господарської
діяльності
підприємства
та
інформаційно-розрахункової системи для його здійснення.
Необхідно наголосити на тому, що процес управління
моніторингом фінансово-господарської діяльності підприємства
необхідно розглядати крізь призму рекомендованого алгоритму
процесу моніторингу його фінансово-економічної діяльності із
послідовним проходженням шести етапів (рис. 1).
Впровадження рекомендованого алгоритму сприятиме
формуванню на підприємстві ефективного інструментарію
фінансово-аналітичної роботи, орієнтованого на постійний
моніторинг фінансово-економічної діяльності відповідно до
ситуації, що склалася в окремих структурних підрозділах.
Слід відзначити, що всі стадії запропонованого алгоритму
повинні бути взаємопов’язані між собою, а це означає, що при
не проходженні хоча б одного із етапів алгоритму потрібно
повернутися до попереднього з метою подальшого коригування
програми моніторингу.
На наш погляд, процес удосконалення фінансового стану
кожного підприємства має являти собою чітко визначений набір
заходів, спрямованих на поступове підвищення рівня його
фінансової стійкості, платоспроможності (ліквідності), ділової
активності, ефективності управління майном, зниження
понаднормових запасів і витрат з метою уникнення економічних
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передумов переходу суб’єкту господарювання до кризового
стану в майбутньому.
Виділення чинників, що впливають на результати
господарсько-фінансової діяльності підприємства

так

ні

Здійснення коригування отриманих результатів з
урахуванням чинників інфляції, ризику, доходності і
ліквідності
так

ні

Розробка заходів щодо покрашення стану фінансовоаналітичної роботи на підприємстві
так

ні
Узгодження запропонованих заходів у
підконтрольному структурному підрозділі

так

ні

Уточнення комплексу пропозицій та розробка
резолюції для прийняття загального рішення
ні

так

Прийняття рішення щодо впровадження розроблених
заходів та його документування

Рис. 1. Рекомендований алгоритм процесу моніторингу
фінансово-економічної діяльності підприємства [узагальнено
за 4, с. 195-196]
Тому чітко узгоджений у часі процес моніторингу фінансовоекономічної діяльності підприємства є запорукою ефективності
роботи фінансової підсистеми підприємства та його стійкого
розвитку у довгостроковій перспективі.
На сучасному етапі функціонування і забезпечення умов для
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подальшого розвитку підприємств різних форм власності та
галузевої приналежності на практиці доцільно розробити та
впровадити інформаційно-розрахункову систему для здійснення
моніторингу їх фінансово-економічної діяльності.
Варто наголосити на тому, що серед основних завдань, які
можуть бути вирішені за допомогою інформаційнорозрахункової системи для здійснення моніторингу фінансовоекономічної діяльності підприємства, варто виділити наступні:
 складання консолідованої звітності і надання зведеної
інформації про діяльність підприємства;
 аналіз фінансово-господарської діяльності підприємства,
оптимізація його фінансових потоків;
 проведення комплексної оцінки фінансово-економічної
діяльності підприємства, заснованої на постійному контролі
найбільш суттєвих її аспектів [8, с. 41].
На основі узагальнення існуючих підходів до автоматизації
систем управління підприємствами у роботі розроблено
авторський варіант рекомендованої послідовності здійснення
моніторингу фінансово-економічної діяльності підприємства на
засадах інформаційно-розрахункової системи, до структури якої
повинні входити наступні блоки:
Блок 1. Попередній огляд узагальнюючих показників
господарсько-фінансової діяльності підприємства.
Блок 2. Аналіз фінансових результатів діяльності
підприємства:
 загальна оцінка фінансових результатів діяльності
підприємства;
 аналіз структури доходів, витрат і відрахувань;
 аналіз структури і динаміки операційних витрат
підприємства за економічними елементами;
 аналіз
показників
рентабельності
господарської
діяльності.
Блок 3. Аналіз фінансового стану підприємства:
 структурний аналіз основних статей бухгалтерського
балансу;
 аналіз динаміки складу і структури активів балансу
підприємства;
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 аналіз динаміки складу і структури пасивів балансу
підприємства;
 аналіз фінансової стійкості та ліквідності підприємства.
Блок 4. Аналіз ділової активності та ефективності
функціонування підприємства:
 аналіз ефективності використання основних виробничих
ресурсів;
 аналіз стійкості економічного зростання підприємства.
Блок 5. Узагальнююча оцінка ефективності господарськофінансової діяльності підприємства та стійкості його
фінансового стану.
Як ми бачимо, головна цінність здійснення моніторингу
фінансово-економічної діяльності підприємства полягає у тому,
що у процесі його проведення будується чітка логічна
послідовність, яка відповідає внутрішнім зв’язкам окремих
фінансових показників. Все це відкриває широкі можливості для
подальшої автоматизації трудомістких аналітичних розрахунків
основних фінансово-економічних показників діяльності будьякого суб’єкту господарювання. Це дозволить сформувати
узагальнені таблиці у середовищі табличного процесора
MS Excel, вхідні дані для заповнення яких можуть вільно
імпортуватися з бухгалтерської та фінансової звітності
підприємств і бути заздалегідь підготовленими на окремих
листах.
Отже, процес моніторингу фінансово-економічної діяльності
на сучасному підприємстві має здійснюватися за відповідним
алгоритмом, практична реалізація якого повинна сприяти
забезпеченню його стійкого фінансового стану. Крім того,
можна стверджувати, що використання запропонованої
інформаційно-розрахункової системи у діяльності підприємства
зумовлене прагненням його вищого керівництва до загальної
реорганізації бізнес-процесів, бажанням підвищити якість
ділової інформації, необхідністю прийняття високоефективних
управлінських рішень.
Таким чином, імплементація методології та практики
проведення моніторингу фінансово-економічної діяльності
підприємства, оцінка ефективності роботи його фінансової
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підсистеми, надання пропозицій щодо здійснення ефективного
процесу управління моніторингом фінансово-економічної
діяльності ринкових суб’єктів сприятиме поліпшенню
фінансового стану підприємств в умовах трансформаційних
змін, а тому є актуальним науковим та прикладним завданням,
що потребує застосування комплексного підходу для свого
вирішення і проведення подальших ґрунтовних досліджень у
даному напрямі.
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Бардіна Т. О., асистент,
Полтавська державна аграрна академія
АДМІНІСТРАТИВНО-ТЕРИТОРІАЛЬНИЙ УСТРІЙ
ПОЛТАВСЬКОЇ ОБЛАСТІ В УМОВАХ РЕФОРМИ
ДЕЦЕНТРАЛІЗАЦІЇ
Розвиток
суспільства
пов’язаний
з
питаннями
адміністративно-територіального устрою як внутрішньої
територіальної організації держави з поділом її на відповідні
складові частини – адміністративно-територіальні одиниці. В
Україні існує адміністративно-територіальний устрій, що
склався ще за часів командно-адміністративної моделі
управління. Основним його принципом було наближення
апарату управління безпосередньо до населення і суб’єктів
господарювання.
Існуючий
сьогодні
адміністративнотериторіальний устрій не враховує повною мірою інтереси
місцевого самоврядування, яке розглядається як складова
державного управління з підпорядкуванням по вертикалі
органам влади вищого рівня.
Конституція чітко визначає поняття «територіальний устрій»
у нашій державі, що ґрунтується на засадах єдності та цілісності
державної території, поєднання централізації і децентралізації у
здійсненні державної влади, збалансованості і соціальноекономічного розвитку регіонів, з урахуванням їх історичних,
економічних, екологічних, географічних і демографічних
особливостей, етнічних і культурних традицій [7].
Територіальний устрій України це внутрішня структура
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України, яку на нашу думку, варто розглядати, як систему, на
основі якої створюються та виконують свої дії органи державної
влади та місцевого самоврядування і яка складається з
адміністративно-територіальних одиниць кількох рівнів.
Таблиця 1
Кількість населених пунктів у Полтавській області,
1990-2015 рр.
Назва району

Кількість міст
в т.ч. обласного
всього
значення

Селища
міського типу

Сільські
населені
пункти

од.
Великобагачанський
Гадяцький
Глобинський
Гребінківський
Диканський
Зіньківський
Карлівський
Кобеляцький
Козельщинський
Котелевський
Кременчуцький
Лохвицький
Лубенський
Машівський
Миргородський
Новосанжарський
Оржицький
Пирятинський
Полтавський
Решетилівський
Семенівський
Хорольський
Чорнухинський
Чутівський
Шишацький
м.Полтава
м.Гадяч
м.Горішні Плавні
м.Кременчук
м.Лубни
м.Миргород
Всього

1
1
1
1
1
2
1
1
1
1
1
1
1
1
15

-

(Підготовлено за даними [9])
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2
1
1
1
1
2
1
1
2
1
2
1
1
1
2
1
21

2
4
1
1
7
13
6
9
7
8
3
9
1
9
6
6
9
2
48
9
4
2
9
9
5
6
67
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В Україні місцеве самоврядування здійснюється завдяки
своїм адміністративно-територіальним одиницям: області,
райони, міста, селища та села. Відповідно, якщо розглянути їх
рівень організації, то можна виділити дві основні системи
устрою: населені пункти та визначені території України.
Полтавська область складається з 25 районів, у складі якої,
станом на 1 січня 2017 року, знаходиться 6 міст обласного
значення – м. Полтава, м. Кременчук, м. Миргород, м. Горішні
Плавні, м. Лубни та м. Гадяч.
Кількість сільських населених пунктів у кожному з районів
області варіюється – найбільше їх – 148 у підпорядкуванні
Полтавського району, а найменше – 36 у Карлівському районі.
Сучасний розвиток сільських територій в Україні та
безпосередньо на Полтавщині потребує створення дійсно
ефективної системи управління ресурсним потенціалом.
Потрібно створювати таку модель функціонування, що
забезпечить безперервний розвиток для всіх, як для суб’єктів
господарювання так і для кожного жителя у сільській
місцевості.
Нині в Україні відбувається незворотній процес пошуку
свого шляху для розвитку сільських територій, прийнявши у
2014 році Закон «Про добровільне об’єднання територіальних
громад», що дасть змогу сформувати самоврядну модель
управління
1805-сільськими
населеними
пунктами
у
Полтавській області, де центральним елементом має стати
територіальна громада села.
Полтавщина з давніх-давен вважається аграрним краєм, де
основу робочої сили складають мешканці сільської місцевості.
Станом на 1 січня 2014 року у Полтавській області офіційно
зареєстровано 21 селище міського типу, 15 селищ, 1805 сіл,
управління якими здійснює 467 сільських рад.
Проаналізуємо кількість населених пунктів та загальну
чисельність
органів
місцевого
самоврядування,
що
обслуговують населення області за даними табл. 2.
Таким чином у 2017 р. загальна кількість мешканців, що
припадає на 1 район у Полтавській області становить 22128 осіб,
що майже на 14% менше, ніж у 2006 р. Аналогічну тенденцію
ми спостерігаємо і з показниками середньої кількості сільських
567

Маркіна І. А., Аранчій В. І., Сафонов Ю. М., Лепейко Т. І. та ін.

жителів, що припадають на 1 сільську раду – у 2017 р. їх
кількість становить 1185 жителів, що майже на 14% менше, ніж
у 2006 р. [9].
Аналізуючи дані таблиці постає цілком адекватне питання,
на скільки продуктивною є робота сільської ради, що
обслуговує в середньому близько 300 осіб, чи зможе такий
орган самоврядування утримувати об’єкти інфраструктури у
належному стані, чи достатньо фінансування для утримання
найелементарніших «благ» цивілізацій – дитячих садків, шкіл,
амбулаторій, не говорячи вже про їх розвиток. Чи є такий орган
місцевого самоврядування спроможним до прогресивних змін?
Відповідь очевидна. Не важко спрогнозувати, що відбудеться із
сільськими населеними пунктами через кілька десятиліть, якщо
залишити ситуацію без змін та без державної підтримки, якщо
не створювати відповідних умов для їх розвитку.
Таблиця 2
Адміністративно-територіальний розподіл поселень
Полтавської області, 2005-2017 рр., станом на 1.01
Роки
Назва показників
Райони, од.
Міста, од
Селища міського типу, од.
Сільські ради, од.
Сільські населені
пункти, од.
Об’єднані територіальні
громади, од.
Чисельність наявного
сільського населення,
тис.осіб
Міста обласного
значення, од.
Кількість сільських
жителів на 1 район
Кількість сільських
жителів на 1 сільську раду,
осіб
середня людність
сільського поселення, осіб

2006

2011

2016

2017

25
15
21
467

25
15
21
467

25
15
21
467

25
15
21
467

Відношення
2017 до 2006,
%
100
100
100
х

1827

1815

1805

1805

98,80

х

х

х

12

х

636,9

587,1

553,2

547,2

85,92

5

5

5

6

120

25476

23484

22128

21888

86,86

1364

1257

1185

1172

86,86

349

323

306

303

87,92

568
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В час, коли в країні відбуваються складні економічні та
політичні перетворення, обравши шлях, яким ішли більшість
країн Європи – децентралізація один із варіантів соціальноекономічного розвитку сільських територій в Україні.
Відповідно процес передбачає розширення і зміцнення прав і
повноважень органів влади безпосередньо на місцях з метою
підвищення ефективності та оптимізації в системі управління
суспільно важливими справами, реалізації регіональних та
місцевих інтересів, що являється запорукою місцевого розвитку
та демократії [2].
Соціально-економічна нерівномірність розвитку окремих
територій України обумовила потребу у визначенні економічної
основи системи влади, на яку будуть поширюватися відповідні
повноваження, здійснюватиметься забезпечення необхідними
ресурсами та встановлюватиметься відповідальність за
неналежне їх виконання.
На нашу думку, Закон України «Про добровільне об’єднання
територіальних громад», що прийнятий ще у 2014 році –
далекий до ідеального, але він надає змогу мешканцям сільських
населених пунктів стати більш автономними, самостійнішими та
обирати свої, власні, ні ким не нав’язані напрямки для розвитку,
отримавши при цьому підтримку держави та міжнародних
організацій.
Створення та формування об’єднаних територіальних громад
є безпрецедентним прикладом реформи демократичного
управління, що здійснюються урядом нашої країни. Прийнятий
Закон – це перша ластівка докорінної перебудови
взаємовідносин органів місцевого самоврядування та
представниками регіональної та обласної влади [1].
Ці новостворені громади мають змогу формувати економічні,
юридичні, соціальні, побутові та психологічні умови для своїх
мешканців, шукаючи шляхи для свого розвитку об’єднуючи
зусилля представників влади, місцевих «еліт», бізнесу та
міжнародних інвесторів та донорів. Всі зміни, що відбуваються
у
світі
супроводжуються
одночасно
труднощами
і
можливостями, тому ми повинні використати всі можливості,
що надаються нам під час впровадження реформи з
децентралізації влади в Україні.
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8
9
10
11
12
Всього

Білоцерківська
Глобинська
Клепачівська
Недогарківська
Омельницька
Пирятинська
Піщанська
ПокровськоБагачанська
Пришибська
Семенівський
Червонознам'янська
Шишацька

Чисельність
населення ОТГ
станом на 1.01.2015,
тис.осіб

1
2
3
4
5
6
7

Назва ОТГ

4
6
3
2
4
2
2

18
23
12
5
20
10
7

200
352,5
126,8
127,2
152
97,6
78

3855
15337
2852
3571
5092
17375
6546

3

7

121,1

2675

2
2
2
12
44

5
4
5
63
179

91,9
63,1
82,7
608
2100,9

1986
7412
4529
15223
86453

Кількість місцевих
рад, що увійшли до
ОТГ
Кількість населених
пунктів

№
з/п

Площа громадикм.кв.

На Полтавщині, відповідно до рішення ЦВК від 25 жовтня
2015 р. відбулися вибори до 12 ОТГ, що утворилися в результаті
об’єднання 44 місцевих рад, а це 179 населених пунктів області.
Станом на 1 січня 2016 р. загальна площа ОТГ становить
2101 км2., що займає 7,3 % від загальної площі області.
Чисельність населення в ОТГ – 85,5 тис. осіб (6% від загальної
чисельності населення області).
Загальну характеристику ОТГ Полтавської області
розглянемо у табл. 3.
Таблиця 3
Характеристика Об’єднаних територіальних громад
Полтавської області, 1 січня 2016 року
у тому числі
міське
населення,
осіб

9820

15882

Сільське
населення,
осіб
3855
5517
2852
3571
5092
1493
6546
2675

6264
4541
36507

1986
1148
4529
10682
49946

Таким чином, проаналізувавши дані табл. 3, ми робимо
висновок, що станом на 1 січня 2016 р. у Полтавській області
створено 12 ОТГ, що об’єднали 179 населених пункти та майже
90 тис. населення. Це та частина прогресивних людей, що
розуміють складність ситуації, що склалася в Україні та бачить
розвиток своїх сільських територій шляхом раціонального
об’єднання не чекаючи на допомогу не відомо від кого.
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Значна чатина мешканців сільських населених пунктів
бояться сьогодні, що увійшовши до об’єднаної територіальної
громади вони можуть втратити можливість впливати на
прийняття рішень, керівництвом останньої.
Сільська громада – це основна рушійна сила на шляху до
розвитку сільських територій, це в першу чергу
самоорганізована спільнота, що розділяє «спільний життєвий
простір» та об’єднана своїм прагненням, готовністю та
реальними діями до поліпшення її економічного, соціального та
екологічного становища [3].
Реформа, на шлях якої наша країна стала тільки зараз,
передбачає важливий мотиваційний аспект розвитку будь-якої
громади – це передача на місцеві бюджети значної частини
національних податків. Ця передача має стати рушійною силою
у розвитку бізнесу, створенні нових видів діяльності, розвитку
нових видів виробництва, створюючи економічну зацікавленість
громад. Ми впевнені, що головним рушієм змін в країні на
територіальному рівні мають стати активні громади без яких
будь-які інші реформи приречені на провал. Люди мають
зрозуміти свою значимість і свої можливості. Тільки самостійно
обираючи яким шляхом нам рухатися, не чекаючи вказівок
«зверху», а самостійно розпоряджаючись своїми власними
ресурсами ми впевнено отримаємо перемогу.
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MEASUREMENT OF THE SUSTAINABILITY OF FOREIGN
ECONOMIC ACTIVITY OF AGRICULTURAL
ENTERPRISES
In an increasingly globalized world economy and its impact on
foreign economic activity of agricultural enterprises, the issue of
effective adaptation to the rapid change of terms of external
environment now comes to the fore. Success of agrarian enterprise in
external markets depends primarily on the level of economic
sustainability, as reflected in ability of the enterprise to effectively
counteract many negative internal and external factors, to keep the
balanced state for a long time, to support key performance indicators
on the normatively given level and to develop in the conditions of
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permanent influence of internal and external environment. At the
same time, great importance should be given to the question of
determination of the sustainability of foreign economic activity of
agricultural enterprises, because of the need to the effective
management of foreign economic activity to ensure progressive
development and practical realization of the long-term proof
functioning, preserving and strengthening position of agrarian
enterprises on the world market.
Investigate the subject of achieving the economic sustainability of
enterprises covered a wide range of scientific publications by
Ukrainian and foreign researchers, in particular: N. Gapak [1],
A. Golikov [2], N. Procenko [4], Yu. Tyutyunnik [5]. The attention
of researchers is focused on the features of determination and
modeling of factors in developing financial sustainability, and also
the establishment of organizational economic mechanism of ensuring
the long-term economic sustainability of enterprise. However, the
incompletion of scientific developments pronounced in
determination of the sustainability of foreign economic activity of
agricultural enterprises, absence of the agreed definition of foreign
economic sustainability, assessment methodology and tools for
foreign economic sustainability of agricultural enterprise taking into
account dynamic external environment.
The main objective of the study is determination of foreign
economic sustainability of agricultural enterprise, assessment
methodology and tools for its implementation.
The economic content of sustainability of foreign economic
activity manifests itself in such state of agricultural enterprise, whose
foreign economic activity is characterized by certain level of
development, the equal dynamics and ensures the timely and
relatively stable implementation of all commitments of enterprises
through the reasonable profit as a result of counteraction of negative
circumstances arising from the impact of a combination of factors of
international environment of operation of the business [2, с. 130].
Providing of foreign economic activity sustainability of agricultural
enterprise in modern conditions is a key element of achievement of
long-term competitive advantage on the international market that are
being achieved thanks to the balance between the desired level of
economic development and possibilities of reproductive process.
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Thus, providing of effective and sufficient level of development of
agricultural enterprise is possible by the implementation of
evaluation system sustainability of foreign economic activity.
At the same time, it is difficult to outline the sustainability of
foreign economic activity in the pure state, since this type of activity
is organically linked with the general functioning of enterprise,
which required both realization of complex analysis of general
financial and economic sustainability of agricultural enterprise and
selection of separate indexes and estimation of dynamics of
realization of foreign economic activity. The sustainability of
economic position is essential to the development of foreign
economic activity of agricultural enterprises, as reflected in
providing of timely and complete implementation of obligations of
enterprise by the rational forming, distributing, application of
available money, outward manifestation of which is excess of
income over expenditure. That is, the problem of assessing the level
of balanced of all subsystems of agricultural enterprise and his
economic sustainability in modern conditions lies in efficiency of the
use of financial flows, which required the implementation of current
diagnostics of financial stability of enterprise.
The calculation of indicators of availability of holdings and
expenditures by own and attracted financial resources allows to
define the type of financial sustainability of agricultural enterprise,
that in practice can be depicted through a three-component
model (table 1).
Table 1
Three-component model for financial sustainability of
agricultural enterprise
Type of
financial
sustainability
1
Absolute
sustainability
Normal
sustainability

Indicators

Characteristic

2
± OWC ≥ 0
± FC ≥ 0
± TC ≥ 0
± OWC < 0
± FC ≥ 0
± TC ≥ 0

3
An enterprise does not depend on bank credits,
has absolute liquidity and provides current and
perspective solvency.
An enterprise has normal liquidity and solvency
and also his operating activity is cost-effective.

Unstable state
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Continuation of Table 1
1

Crisis state
Calculation of
indexes, surplus
(+), failing (–)

2
± OWC < 0

± FC < 0
± TC ≥ 0
± TC < 0
±OWC=OWC–S
± FC= FC–S
±TC = TC–S

3
Liquidity is insufficient, periodic insolvency
arises, circulating of revolving fund is slowed,
there is a need for attracting additional sources of
financing. Renewal of solvency is possible.

Notation keys: S – stockpiling and expenses;
OWC – own working capital; FC – functioning
capital (amount of own working capital and longterm stockpiling sources); TC – total main
(normal) sources of capital

Source: Developed by the author based on [1, с. 194–195; 3, с. 61]

The study of correlation of such economic indicators, as costs
(fixed and variable), operating revenue, profit margins and net
income, is fixed in basis of methodology for calculating of these
indexes (table 2).
Table 2
Methodology for calculating indicators of level of economic
sustainability of agricultural enterprise
Name of the
indicator

Formula for
calculating

Characteristics of indicator

It describes the operating revenue which provides
the full cover the operating costs, that is the
achievement of break-even operating activity of
enterprise. The lower the value, the more financial
sustainability has an enterprise.
It shows how changing the revenue will result in
Coefficient of
changes in income (assuming fixed costs remained
profit margins in
unchanged). The lower the value, the more income
operating revenue
can bring products and the less its quantity is
(CPM)
required to sell for making some planned profit.
It describes the maximum allowable percent of
reduced actual operating revenue until operating
Stock of financial
activity will remain break-even. The higher the
sustainability (SFS)
value, the more financial sustainability has an
enterprise.
It shows the capacity of an enterprise to implement
Coefficient of
the simple- or expanded-accumulation of products.
economic
The higher the value, the more financial
sustainability
sustainability has an enterprise; if the value is under
(CES)
1, an enterprise is unprofitable.
It describes the percent of sustainability of enterprise
to the existing threats and capacity to expandedLevel of economic
(
)
accumulation. The highest level of economic
security (LES)
security is achieved by approaching index to 100%.
Notation keys: FC – fixed costs; ОR – operating revenue; VC – variable costs; PM – profit
margins; NI – net income.
Cost-effectiveness
threshold (ET)

Source: Developed by the author based on [4, с. 8; 5, с. 307].

575

Маркіна І. А., Аранчій В. І., Сафонов Ю. М., Лепейко Т. І. та ін.

Foreign economic sustainability is the specific feature of activity
of enterprise, which depends on the economic and financial
sustainability. Measurement of the sustainability of foreign economic
activity of agricultural enterprise includes objective analysis of a
system of analytical indicators of the evaluation of the effectiveness
of foreign economic operations, and determination on this basis his
foreign economic stability and independence, and also an analysis of
the correspondence between foreign economic activity of enterprise
and the main goals of activities.
In analyzing the indicators of condition of foreign economic
activity of enterprise, it was necessary to address the dynamics of
volumes and export (import) share of production in the general
volume of realization in kind and in cash, which displays the change
of level of foreign economic orientation of agricultural enterprise for
analyzable period of time. The stable increase of volumes of foreign
trade operations can provide sustainability of foreign economic
activity of enterprise in a short-term period, even with reduction in
profits per unit of the exported (imported) production. That is,
increase, decrease or consistency of volumes of export (import) of
production provides an increase, diminishing or stable character of
sustainability of foreign economic activity of agricultural enterprise
accordingly.
Profit from the foreign economic operations directly dependent
on volume of export (import) of production, and is the broadest
measure of efficiency of foreign economic activity of agricultural
enterprise. That is, the sustainability of foreign economic activity of
agricultural enterprise should be assessed with due regard to the
dynamics of volume indexes and revenue from foreign economic
operations, therefore changes in the value of this indicator in
absolute or relative quantities during the analyzed period should be
included in the calculation of level index of sustainability of foreign
economic activity.
Quantitative assessment of the sustainability rate of foreign
economic activity of agricultural enterprise is called upon to
implement according to equations (1)–(2):
(1),
– sustainability rate of foreign economic activity by received
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profit;
– value of the received profit from foreign economic activity in
the current period;
– value of the received profit from foreign economic activity
in the prior period.
(2),
– sustainability rate of foreign economic activity by volume of
export (import) of production;
– volume of export (import) of production in the current
period;
– volume of export (import) of production in the prior
period.
At the same time, it is suggested that a unit is the normative
values of these indexes, which is considered the ideal sustainability
of foreign economic activity of agricultural enterprise.
Evaluation of indexes has made it possible to develop the scale of
determination of grade level and character of sustainability of foreign
economic activity of agricultural enterprise (table 3).
Table 3
Scale of determination of grade level and character of
sustainability of foreign economic activity of agricultural
enterprise
Grade level of
The values of indicators
,
sustainability
1 Perfect
(0,9 – 1,1)
2 Normative
(0,8 – 0,9]
or
3 Medium
(0,7 – 0,8]
or
4 Unstable
(0,6 – 0,7]
or
5 Crisis
(-∞ – 0,6]
or
Declining
Stable
Character of sustainability
Source: Developed by the author
№

[1,1 – 1,2)
[1,2 – 1,3)
[1,3 – 1,4)
[1,4 – +∞)
Growing

Depending on the level of sustainability by received profit from
foreign economic operations and volumes of export (import) of
production, grade level and character of dynamics of sustainability of
foreign economic activity of agricultural enterprise is determined.
We think that the optimal level of foreign economic sustainability
is achieved at values of parameters within the interval between 1 and
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1,2. With this level of indicators, growing character of sustainability
of foreign economic activity takes place, the sufficient positive
dynamics of income and volumes of export (import) of production is
provided, and the productive resources of enterprise are rationally
used. At the value of indexes less than 0,9, descending character of
sustainability takes place, which provides grounds for concluding
about diminishing of activity of agrarian enterprise on the external
market and reduction of foreign economic activity. Growth of
vibration amplitude disclosed a violation of the stable state and
excessively dynamics of foreign economic activity, presence of
significant risks for position of enterprise on the external market and
the need to find ways of improvement of stability of foreign
economic activity.
Thus, the full-scale measurement of the sustainability of
agricultural enterprises, which is conducting foreign economic
activity, it could be useful to undertake on the basis of both complex
analysis of general financial economic sustainability and separate
analysis of sustainability of foreign economic activity, that allows to
evaluate the state of agricultural enterprise, identify needed changes
in the further development and detect reserves for improvement the
efficiency of foreign economic activity.
The chosen approach to evaluation of the sustainability of foreign
economic activity of agricultural enterprises has a practical value
foremost, because it allows possibility to make informed decisions in
relation to the optimum use of existing capacity and improving
competitiveness on the external market. A most important area of
future work, in our view, is practical testing of this proposal
approach on agricultural enterprises, which is conducting foreign
economic activity.
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Даниленко В. І., к.е.н., доцент,
Калюжна Ю. П., к.е.н, доцент кафедри маркетингу,
Полтавська державна аграрна академія
ОСНОВИ МАРКЕТИНГ–МЕНЕДЖМЕНТУ У
ЗОВНІШНЬОЕКОНОМІЧНІЙ ДІЯЛЬНОСТІ АГРАРНИХ
ПІДПРИЄМСТВ
Ринок як система розвивається за певними законами, які
диктують умови діяльності на ньому. Тому, саме ринок є
найважливішим індикатором діяльності кожного виробника, і
саме положення його продукції на ринку буде, в кінцевому
рахунку, визначати результативність його роботи і майбутні
перспективи розвитку.
Менеджмент і маркетинг настільки пов’язані один з одним, що
навіть важко уявити їх роботу окремо. Але, незважаючи на це, у
них зовсім різні функції, цілі і завдання. Найчастіше, цілі
менеджменту підприємства можуть йти врозріз зі стратегічними
цілями маркетингу. При цьому, в маркетингу використовують
підходи і методи, розроблені для менеджменту (планування,
управління, методика прийняття рішень), а маркетинг, в свою
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чергу, допомагає менеджменту досягти поставлених цілей,
реалізувати місію підприємства в довгостроковій перспективі.
По Ф. Котлеру: «Маркетинг-менеджмент – це процес
планування і реалізації політики ціноутворення, просування та
розподілу ідей, продуктів і послуг, спрямованих на здійснення
обміну, що задовольняє як індивідів, так і організацій» [6].
За Пітером Дойлем: «маркетинговий менеджмент – це
діяльність по виявленню цільових ринків, вивченню потреб
визначених споживачів, розробці товарів, встановленню ціни на
них, визначенню способів просування і розподілу з метою
здійснення обміну для задоволення потреб зацікавлених осіб [2].
У теперішній час, коли умовою економічного розвитку
підприємства є його активна діяльність на ринку, життєво
важливими стають знання кінцевого споживача, уміння
підприємств гнучко реагувати на всі його вимоги. Інакше
неможливо забезпечити продаж товару, підвищити прибутковість
підприємства [9]. Отже, основною метою діяльності будь-якого
підприємства на ринку в сучасному сьогоденні є пошук шляхів
вирішення проблем задоволення потреб споживачів. Саме, даний
підхід щодо діяльності підприємства відображає – маркетинг, як
інструмент досягнення цілей, пов’язаних з виходом на нові
ринки, зростанням прибутковості.
Ф. Котлер у роботі «Основи маркетингу» дає таке визначення:
«Маркетинг – це вид людської діяльності, направленої на
задоволення потреб за допомогою обміну» [7].
Природа
виникнення
маркетинг-менеджменту
в
сільськогосподарській діяльності підприємств пов’язана з його
використання в якості основного засобу досягнення ринкових
цілей підприємства.
Вже зараз і на рівні власників та керівників бізнесу, і на рівні
маркетологів стає зрозуміло, що маркетинг – це не реклама, а, в
першу чергу, стратегічний аналіз, ринкові дослідження,
стратегічне планування з урахуванням ризиків. Будь-яке
підприємство, розраховуючи на успіх у ринковому середовищі,
повинно мати надійну маркетингову стратегію і гнучку тактику
дій.
Підприємства, що виходять на світовий ринок, зустрічаються
сьогодні із жорстокою конкурентною боротьбою. Щоб вижити в
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цій боротьбі і досягти успіху, необхідно використовувати
можливості маркетингу.
Процес маркетинг-менеджменту на підприємстві має
відбуватися
поступово,
з
урахуванням
всіх
його
складових. Формування маркетингового механізму регулювання
зовнішньоекономічної діяльності являє собою застосування
керівного впливу держави, міських органів влади до
товаровиробників експортоспроможної продукції з метою
максимізації їх пропозиції на зовнішніх ринках [8].
Активна участь підприємств агропромислового комплексу
України у міжнародній торгівлі належить до головних напрямів
на шляху інтеграції країни до світового господарства.
Міжнародні ділові операції сприяють виходу на якісно новий
рівень розвитку, тому проблеми вдосконалення управління та
розширення
масштабів
зовнішньоекономічної
діяльності
розглядаються в контексті міжнародної інтеграції як важлива
умова входження галузі агропромислового комплексу у світову
господарську систему.
Маркетинг-менеджмент в ЗЕД – це управлінська діяльність,
пов’язана зі здійсненням планування, організації, координації,
контролю, аудиту й стимулювання заходів щодо інтенсифікації
процесу формування й відтворення попиту на товари і послуги,
збільшенню прибутку в умовах міжнародного бізнесу.
Маркетинг-менеджмент виступає філософією інтенсифікації
маркетингової діяльності, основною метою якої є не просто збут і
стимулювання продажів, а управління попитом [10]. Одночасно
це цілеспрямована діяльність, пов’язана із забезпеченням стійких
конкурентних переваг підприємства на міжнародному ринку, що
включає аналіз навколишнього зовнішнього середовища,
ситуаційний аналіз і прогноз ринку й можливостей потенціалу
організації, розробку цілей і стратегій поведінки на ринку,
планування маркетингових мети і тактики в конкретно
сформованій ситуації, розробку плану маркетинг-міксу та його
реалізацію, тобто організацію, керування, контроль за ходом
маркетингових заходів й оцінку результатів ЗЕД [3].
Одним із інструментів, здатних активізувати зовнішньоторговельні
операції
та
поліпшити
міжнародну
конкурентоспроможність українських підприємств АПК, є
581

Маркіна І. А., Аранчій В. І., Сафонов Ю. М., Лепейко Т. І. та ін.

використання системи маркетингового менеджменту в
зовнішньоекономічній діяльності.
Важливим завданням в розвитку зовнішньоекономічного
комплексу країни являється об’єднання виробничих і
зовнішньоекономічних видів діяльності в єдину органічну,
успішно функціонуючу маркетингову систему. Умовами
успішного розвитку зовнішньоекономічного комплексу сьогодні
являються:
зміцнення і нарощування експортного потенціалу;
активна участь в різних формах міжнародного спільного
підприємництва;
підвищення конкурентоздатності підприємств і виробничогосподарського комплексу;
розширення самостійної діяльності підприємств, фірм регіонів
країни в здійсненні зовнішньоекономічної діяльності.
Слід зазначити, що основна мета маркетингу – визначити
величину попиту на конкретний товар, виражену в показниках
обсягу продажів і його частки на ринку, і засобами маркетингу
сприяти його досягненню. Інакше кажучи, завдяки саме
маркетинговій концепції підприємство одержує заплановані
доходи (досягає поставленої мети). В свою чергу, основною
метою менеджменту є забезпечення стійкого розвитку
підприємства в досягненні його місії і цілей, шляхом
використання властивих менеджменту засобів впливу на людей
для їхньої взаємодії в спільній виробничо-господарській
діяльності [1].
Зобразимо основні елементи маркетинг-менеджменту у
зовнішньоекономічній діяльності (рис. 1).
Отже, як зазначає Ж.С. Зосимова: «Зовнішньоекономічна
діяльність – це важлива й невід'ємна сфера господарської
діяльності, котра при ефективному використанні всього
комплексу сучасних форм і методів міжнародних економічних
відносин здатна впливати на технічне удосконалювання
виробництва, підвищення продуктивності праці і якості
продукції, яка виробляється. В цілому ж, вихід на зовнішній
ринок
самостійно
господарюючих
суб'єктів
сприяє
пристосуванню економіки до системи світогосподарських
відносин, формуванню економіки відкритого типу» [4].
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Менеджмент
Організація

Планування

Контроль

ЗЕД
Місія
підприємства

Цілі

Дослідження

Маркетинг

Рис. 1. Взаємозв’язок основних елементів маркетингменеджменту в ЗЕД [розроблено авторами]
Сьогодні, українські сільськогосподарські товаровиробники
отримали можливість доступу на ринки Ізраїлю, Єгипту, Китаю,
Індії, Саудівської Аравії. У нас чудові перспективи розвитку
аграрного експорту до країн Азії, Північної Африки, Близького
Сходу. Останні роки видалися нелегкими для українського
експорту. Ми втратили деякі традиційні ринки збуту та виробничі
потужності, а кон’юнктура світового ринку виявилася не досить
сприятливою. За підсумками 6 місяців 2016 р. експорт товарів у
порівнянні з аналогічним періодом 2015р. скоротився на 10,7 % і
склав 16,6 млрд. доларів. У структурі експорту товарів найбільшу
частку склала продукція АПК та харчової промисловості (40,8 %),
продукція металургії (23,2 %) та машинобудування (12,3 %) [5].
Станом на 1 березня 2017 року Україна експортувала
29,43 млн. т зернових, що на 2,42 млн. т більше показника за
аналогічний період минулого року. У 33 рази (до 344тис. т) зріс
експорт цукру в 2016-2017 МР. Загалом, до 4,12 млрд. дол. (на
68,2 млн. дол.) зріс експорт української аграрної продукції у ЄС,
що становить 26,6 % від усього аграрного експорту країни. Якщо
така тенденція буде зберігатися, а ціни на зовнішніх ринках
будуть зростати, то існує можливість зростання обсягів експорту
української продукції. Основним торговельним партнером
України залишається Європейський Союз (39,2 %).
Маючи високий експортний потенціал, Україна використовує
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його недостатньо ефективно. За обсягами експорту на душу
населення, Україна значно поступається не лише розвиненим
країнам, але й більшості країн Центральної та Східної Європи. Це
спонукає до більш ефективної реалізації експортного потенціалу з
метою збільшення впливу України на світові економічні процеси.
Головні експортоорієнтовані галузі залишаються надзвичайно
енергоємними, що робить їх критично залежними від
імпортованих енергоносіїв та обмежує можливості нарощування
експорту за рахунок девальвації національної валюти [2].
Об’єктивною необхідністю подальшого розвитку економіки
країни є заходи, які направлені на довготривале використання
переваг міжнародного розподілу праці, створення умов широкого
обміну досягненнями світової науки і техніки й повсюдне їх
упровадження у виробництво. Зовнішньоекономічна діяльність –
це важлива й невід’ємна сфера господарської діяльності, котра
при ефективному використанні всього комплексу сучасних форм
і методів міжнародних економічних відносин здатна впливати на
технічне
удосконалювання
виробництва,
підвищення
продуктивності праці і якості продукції, яка виробляється.
Саме сьогодні найбільшу увагу слід звернути на економічні
питання організації аграрного виробництва, враховуючи
обов’язково при цьому світову кон’юнктуру та аналіз зовнішніх
ринків збуту сільськогосподарської продукції. Все залежить від
бажання підприємства розвивати свій експортний потенціал,
логістику, технології, шукати більш ефективніші методи
маркетингової комунікації. Український бізнес здатний швидко
наростити експорт у всіх напрямках агропромислового сектору,
але нам потрібна не тільки переорієнтація ринків, а й
модернізація технологій, самоорганізація бізнесу.
Отже, застосування системи маркетинг-менеджменту в
зовнішньоекономічній діяльності підприємств є одним із
інструментів підвищення їх конкурентоспроможності.
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Дячков Д. В., к.е.н.,
Полтавська державна аграрна академія
СТРУКТУРНО-ФУНКЦІОНАЛЬНІ ПАРАМЕТРИ
ІНФОРМАЦІЙНОЇ БЕЗПЕКИ
З поширенням інформаційних технологій держава,
організації та громадяни стають все більш залежними від
інформаційних систем і послуг, а, отже, все більш уразливими
585

Маркіна І. А., Аранчій В. І., Сафонов Ю. М., Лепейко Т. І. та ін.

по відношенню до загроз їх безпеці, зокрема інформаційній.
Тому головною метою будь-якої системи інформаційної безпеки
є забезпечення сталого функціонування об’єкта, запобігання
загрозам його безпеки, недопущення розкрадання фінансових
коштів, витоку, перекручування та знищення інформації. Однак
забезпечення необхідного рівня захисту інформації задача
досить складна, що вимагає для свого вирішення створення
цілісної системи організаційних заходів і застосування
специфічних засобів і методів щодо захисту інформації.
Моделі процесів захисту інформації є одними з основних
елементів науково-методологічного базису захисту. Одним з
питань, яке виникає при вирішенні завдання побудови моделі
системи захисту є формування дієвої моделі інформаційної
безпеки, яка володітиме набором ефективних структурнофункціональних параметрів [1].
Саме тому, основним напрямом інформаційної безпеки є
створення формальних моделей інформаційної безпеки, так
званих також моделями розмежування доступу.
Більшість авторів під моделлю інформаційної безпеки
розуміють формально описану політику безпеки – сукупність
норм і правил, що забезпечують ефективний захист системи
обробки інформації від заданої множини загроз безпеки [1-7].
Проте, в більшості описаних моделях інформаційної безпеки
фрагментарно визначаються структурні складові цієї системи з
позиції функціональних елементів, що і є метою проведення
подальшого дослідження.
На основі проведеного узагальнення пропонується визначити
основні компоненти моделі інформаційної безпеки, серед яких
слід виокремити: об’єкти інформаційної безпеки, суб’єкти
інформаційної безпеки, основні види загроз інформаційній
безпеці, напрямки і цілі захисту інформації (рис. 1). Об’єктами
інформаційної безпеки перш за все являється власне інформація
та інформаційна система будь-якого рівня. В такому випадку
об’єктом інформаційного захисту виступає захищеність
інформації і підтримуючої інфраструктури від випадкових або
навмисних впливів природного або штучного характеру, що
можуть призвести нанесенням шкоди власникам або
користувачам інформації. Інформаційна система за своїм
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призначенням і змістовною сутністю представляє собою
взаємопов’язану сукупність засобів, методів та персоналу, що
забезпечують збір, зберігання, обробку, передачу та
відображення інформації для досягнення поставленої мети.
Модель забезпечення інформаційної безпеки

Об’єкти інформаційної безпеки
Інформація, інформаційна
система
Особистість

Держава

Суспільство
Організації

Цілі
інформаційної
безпеки

Напрями
інформаційної
безпеки

Загрози
інформаційній
безпеці

Суб’єкти інформаційної безпеки
Державні
установи, що
здійснюють
державне
регулювання

Рис. 1. Модель
[розробка автора]

Розробники
технічних
засобів
захисту
інформації

забезпечення

Користувачі

інформаційної

безпеки

Функціональною основою будь-якої інформаційної системи є
інформаційні процеси, які в ній протікають. Характер цих
процесів визначається відповідною інформаційною технологією.
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Метою створення інформаційної системи є задоволення потреб
користувачів в своєчасному отриманні достовірної інформації і
збереженні її конфіденційності. Для забезпечення безпеки в
інформаційній системі потрібен захист технічних і програмних
засобів, оскільки вони відносяться до класу людино-машинних
систем, то необхідно врахувати також і людський фактор.
Саме тому наступним об’єктом інформаційного захисту
виступає особистість, або власне людина.
Нанесення шкоди здатності людини сприймати інформацію і
осмислювати її істотно знижує можливість безпечного
існування в реальному світі. Виходячи з цього, інформаційна
безпека людина полягає в неможливості нанесення шкоди їй як
особистості, соціальна діяльність якої багато в чому базується
на осмисленні одержуваної інформації, інформаційних
взаємодіях з іншими індивідами і має інформацію в якості
предмета діяльності.
Наступним об’єктом інформаційної безпеки є інформаційна
комунікація, що здійснюється шляхом передачі через суспільне
середовище поширення інформації, яке в сучасному суспільстві
набуває форми інформаційної інфраструктури. Нанесення
шкоди інфраструктурі може привести до порушення цілісності
суспільства, діяльності його інститутів, організацій тощо. Тому
інформаційна безпека суспільства полягає в неможливості
нанесення шкоди його духовній сфері, культурним цінностям,
соціальним регуляторам поведінки людей, інформаційній
інфраструктурі та організаціям, об’єднанням, інститутам.
Об’єктом інформаційної безпеки може виступати також і
комерційне підприємство. Зміст інформаційної безпеки такого
об’єкту буде полягати в захисті від несанкціонованого доступу
тих відомостей, які власник вважає важливими. У разі, коли
власник підприємства не вбачає необхідності в захисті своєї
інформації, зміст інформаційної безпеки може бути звужений до
захисту конкретної інформації, розкриття якої може принести
помітний збиток комерційній діяльності. Таку інформацію
відносять до комерційної таємниці.
Основою будь-якої моделі інформаційної безпеки є
законодавча
і
нормативно-правова
база
забезпечення
інформаційної безпеки, що виражає державну політику в цій
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Розробляють

Відповідальність

Державні органи
Ліцензують

Керуються

Відповідальність

Розробники
засобів захисту
Виробляють

Відповідають

Технічні засоби
Використовують
Застосовують

Рис. 2. Взаємодія
[розроблено на основі 5]

Користувачі

суб’єктів

Цивільний, Кримінальний і
Адміністративний кодекс

Технічні нормативні акти (стандарти )

сфері. Держава виходить з того, що інформаційні ресурси є
об’єктами власності, які беруть участь в процесі
господарювання. Закони та правові акти забезпечення
інформаційної безпеки наділяють певні органи державної влади
повноваженнями здійснювати державне регулювання, контроль
(моніторинг) та управління у сфері інформаційного захисту, а
також визначають взаємовідносини суб’єктів інформаційної
діяльності. Технічні нормативні акти являють собою стандарти і
технічні
регламенти,
які
можуть
(або
зобов’язані)
використовувати суб’єкти інформаційної діяльності.
В
процесі
функціонування
держави
породжується
інформація, розкриття якої може знизити ефективність
проведеної політики. Подібна інформація приховується. У
цьому випадку об’єктом безпеки виступає режим доступу до
інформації, а інформаційної безпеки полягає в неможливості
порушення цього режиму.
Відповідальність суб’єктів інформаційної діяльності за
порушення
законів у сфері
інформаційної
безпеки
визначається Цивільним, Кримінальним і Адміністративним
кодексами (рис. 2).

Відповідальність

інформаційної

безпеки

Умовно суб’єкти у сфері інформаційної безпеки можна
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розподілити на три групи: перша група – державні установи, що
здійснюють державне регулювання у цій сфері; друга група –
розробники технічних засобів захисту інформації; і третя група
– користувачі. Очевидно, що всі ці групи взаємопов’язані між
собою.
Повноваження і діяльність суб’єктів першої групи визначені
законом або спеціальними положеннями. Ця група координує і
ліцензує всю діяльність з технічного захисту інформації,
розробляє (або бере участь в підготовці) нормативних правових
актів, здійснює експертизу (сертифікацію) технічних засобів
інформаційної безпеки. Крім того, суб’єкти цієї групи
управляють
державними
інформаційними
системами,
пов’язаними з інформаційною безпекою.
Основною діяльністю суб’єктів другої групи є розробка
технічних засобів захисту інформації. Свою діяльність вони
здійснюють на основі ліцензії, а створені ними засоби захисту
повинні пройти сертифікацію, перш ніж вони будуть
застосовуватися користувачами. Сертифікація – це процедура
підтвердження відповідності продукції певним технічним
нормативним документам (стандартам).
Користувачі інформаційних систем – третя група –
представляє найчисленнішу групу суб’єктів у сфері
інформаційної безпеки. Суб’єкти цієї групи застосовують засоби
технічного захисту інформації для захисту власних
інформаційних ресурсів і взаємодіють із системами захисту
інших суб’єктів. У своїй діяльності вони можуть
використовувати державні автоматизовані системи, що
забезпечують сервісні послуги в галузі технічного захисту
інформації.
Одним з найважливіших аспектів інформаційної безпеки є
визначення та класифікація можливих загроз безпеки. Загроза
безпеки – сукупність умов і факторів, що створюють небезпеку
життєво важливим інтересам особистості, суспільства і
держави [5].
Відповідно до Концепції інформаційної безпеки України
поділяє основні загрози інформаційні безпеці на реальні та
потенційні загрози [4].
Враховуючи положення пропонованої моделі інформаційної
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безпеки та загрози поділяються на зовнішні і внутрішні.
До зовнішніх джерел загроз інформаційної безпеки
відносяться:
діяльність
іноземних
розвідувальних
та
інформаційних
структур,
міжнародних
терористичних
організацій, а також загострення міжнародної конкуренції за
володіння інформаційними технологіями і ресурсами;
збільшення технологічного відриву провідних держав світу і
нарощування їх можливостей щодо протидії створенню
конкурентоспроможних російських інформаційних технологій.
До внутрішніх джерел загроз відносяться: критичний стан
вітчизняних галузей промисловості; несприятлива криміногенна
обстановка, що супроводжується тенденціями зрощування
державних і кримінальних структур в інформаційній сфері,
посилення впливу організаційної злочинності на життя
суспільства, зниження ступеню захищеності законних інтересів
громадян, суспільства і держави в інформаційній сфері;
недостатня координація діяльності федеральних органів влади,
органів державної влади по формуванню і реалізації єдиної
державної політики в галузі забезпечення інформаційної
безпеки; недостатня розробленість нормативно-правової бази,
що регулює відносини в інформаційній сфері, а також
недостатня правозастосовна практика; недостатнє фінансування
заходів щодо забезпечення інформаційної безпеки; відставання
України від провідних країн світу за рівнем інформатизації в
життєво важливих сферах державної діяльності та ряд інших.
Джерелами зовнішніх загроз є: недобросовісні конкуренти;
злочинні угруповання і формування; окремі особи і організації
адміністративно-управлінського апарату.
Джерелами внутрішніх загроз можуть бути: адміністрація
підприємства; персонал; технічні засоби забезпечення
виробничої та трудової діяльності [2].
Основні проблеми інформаційної безпеки пов’язані, перш за
все, з навмисними погрозами (дії людей), так як вони основною
причиною і рушійною силою злочинів і правопорушень.
Враховуючи вищезазначене, модель загроз інформаційної
безпеки відображено на рис. 3.
Функціональну модель загроз безпеки інформаційної
системи виходячи з рис. 1-3 представимо у вигляді:
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Fу (t) = f {((F1(t), F2(t), F3(t), F4(t), F5(t), F6(t), F7(t), F8(t))}, (1)
де:
F1(t), F2(t), F3(t), F4(t), F5(t), F6(t), F7(t), F8(t) – функції
загроз інформаційній системі, у свою чергу:
Джерела загроз
(F1)

Суб’єкти загроз
(F2)

Вид інформації
(F3)

Походження
загроз (F4)

Інформаційн
а система

Канали доступу
загроз (F5)

Способи реалізації
загроз (F6)

Об’єкти впливу
загроз (F7)

Вид властивості
інформації (F8)

Рис. 3. Структурна модель загроз інформаційній безпеці в
інформаційній системі [розроблено на основі 3]
 функція джерела загроз, F1(t) = f (a1, a2, a3), де:
a1 – загрози, що створюються порушником (фізичною
особою);
a2 – загрози, що створюються апаратними засобами;
a3 – загрози, що створюються програмними засобами.
 функція загроз через суб’єкти загроз, F2(t) = f (b1, b2, b3,), де:
b1 – загрози, що створюються державою (державними
органами);
b2 – загрози, що створюються організаціями, суспільством;
b3 – загрози, що створюються приватними особами.
 функція загроз по виду інформації, F3(t) = f (c1, c2, c3, c4), де:
c1 – загрози мовної інформації;
c2 – загрози візуальної інформації;
c3 – загрози в технічних засобах обробки інформації;
c1 – загрози інформації, що обробляється в АС.
 функція загроз через походження загроз, F4(t) = f (d1, d2), де:
d1 – зовнішні загрози інформаційній безпеці;
d2 – внутрішні загрози інформаційній безпеці.
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 функція загроз через канали доступу, F5(t) = f (e1, e2, e3, e4,
e5, e6), де:
e1 – наявність в АС шкідливої програми;
e2 – наявність в АС апаратних закладок;
e3 – дія при реалізації протоколів мережевої взаємодії і
каналів передачі даних;
e4 – недостатність технічного захисту інформації;
e5 – вразливість засобів захисту інформації;
e6 – вразливість системи при виникненні позаштатних
ситуацій.
 функція загроз за способом реалізації загроз, F6(t) = f (g1,
g2), де:
g1 – загрози від спеціальних впливів;
g2 – загрози від технічних каналів.
 функція загроз через об'єкти впливу, F7(t) = f (h1, h2, h3),
де:
h1 – загрози інформації в базах даних;
h2 – загрози інформації в складі файлової системи;
h3 – загрози системним програмним компонентам.
 функція загроз властивості інформації, яку порушують,
F8(t) = f (i1, i2, i3), де:
i1 – загрози конфіденційності;
i2 – загрози цілісності системного програмного забезпечення;
i3 – загрози доступності програмних засобів захисту інформації.
Остаточно функціональну модель безпеки конфіденційної
інформації в інформаційній системі можна відобразити у
вигляді:
Fб(t) = f {(Fuc; Fу (t)}
(2)
Розробка функціональної моделі безпеки інформації в
інформаційній системі дозволить змоделювати передбачувані
загрози в системі захисту для забезпечення їх нейтралізації.
На рис. 4. представлені напрямки і цілі захисту інформації та
їх взаємозв’язок в межах запропонованої моделі інформаційної
безпеки [6-7].
Запропонована
модель
інформаційної
безпеки
та
запропоновані структурно-функціональні параметри цієї моделі
дозволяють збільшити ефективність процесів і результатів
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управління інформаційною діяльністю на рівні держави,
суспільства та особистості.
Забезпечення інформаційної безпеки
Цілі захисту

1. Захист
державної
таємниці

1.
Забезпечення
режиму
секретності

2. Захист
конфіденційної
інформації
загального
призначення

2. Криптографічний
захист і
забезпечення
безпеки
шифрувальног
о зв’язку

3. Захист
конфіденційно
ї інформації
особистості

3.
Забезпечення
протидії
технічним
засобам
розвідки

4. Захист від
інформаційног
о впливу

4. Захист
електроннообчислювальної
техніки, баз
даних і
комп'ютерних
мереж

5. Забезпечення
протидії
інформаційній
зброї

Напрями захисту
Правове забезпечення інформаційної безпеки

Рис. 4. Взаємозв’язок напрямки і цілі захисту інформації
[розроблено на основі 6, 7]
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Полтавська державна аграрна академія
ВИЗНАЧЕННЯ СТУПЕНЯ ЗАБЕЗПЕЧЕНОСТІ
АГРАРНОГО ПІДПРИЄМСТВА ЕНЕРГЕТИЧНИМИ
РЕСУРСАМИ
Сучасне виробництво сільськогосподарської продукції в
Україні характеризується високим рівнем механізації
виробничих процесів. Це вимагає залучення переважно
вичерпних матеріальних та енергетичних ресурсів, вартість яких
постійно збільшується. Вказана обставина, в свою чергу,
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потребує розробки нових підходів до оцінки енергетичних
ресурсів та енергетичних потужностей аграрних підприємств.
Енергоефективне аграрне підприємство – це організація
виробництва сільськогосподарської продукції, що ґрунтується
на енерго- та ресурсозберігаючих, екологічнобезпечних
технологіях із застосуванням енергоефективних технічних
засобів.
Сукупна енергетична потужність характеризує розвиток
рівня продуктивних сил.
Енергетичну потужність аграрного підприємства складають
різноманітні силові машини (енергомашини).
Вказані ресурси аграрного підприємства складає сукупна
потужність енергетичних засобів у кіловатах (кВт) або джоулях
(Дж), що використовується в аграрному підприємстві.
Використання енергетичних ресурсів є цілеспрямованим та
певним чином організованим для досягнення цілей аграрного
підприємства. Це потужності двигунів тракторів, комбайнів,
самохідних машин, автомобілів, стаціонарних та інших
двигунів, електричних двигунів, електроустановок. При
розрахунку енергетичної потужності аграрного підприємства не
враховують потужності механічних двигунів, що обслуговують
електрогенератори.
Сукупну енергетичну потужність визначають за формулою:
ЕПс = Ед + Еед + (Ед.т – Ем.д),
(1)
де ЕПс – сукупна
енергетична
потужність
аграрного
підприємства, кВт (Дж);
Ед – потужність двигунів внутрішнього згоряння, кВт (Дж);
Еед – потужність електродвигунів, кВт (Дж);
Ед.т – потужність машин та обладнання для механізації і
автоматизації технологічних процесів, кВт (Дж);
Ем.д – потужності механічних двигунів, кВт (Дж).
Разом із силовими машинами (енергомашинами) в аграрному
підприємстві використовується цілий комплекс робочих машин
різного функціонального призначення. Тому важливе значення
має встановлення і дотримання оптимальних пропорцій між
енергетичними засобами та робочими машинами.
70 – 80 % енергетичних потужностей аграрних підприємств
припадає на мобільні енергетичні засоби: трактори, автомобілі
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та самохідні комбайни. Це пов’язано з територіальною
розосередженостю, що призводить до значного обсягу
перевезень вантажів та пробігів транспорту у незавантаженому
стані при його поверненні. Найменшу частку займають двигуни
комбайнів та самохідних машин – 10-15%.
Електрогосподарство в аграрному підприємстві включає
трансформатори
та
трансформаторні
підстанції,
лінії
електропередач внутрішньгосподарського призначення, прилади
електроживлення, електромотори, устаткування культурнопобутового призначення.
Використання системи силових машин (енергомашин) та
робочих машин в аграрному підприємстві зумовлює
необхідність урахування галузевої структури виробництва та
ґрунтово-кліматичних умов й географічних зон України. Це
сприяє повному використанню природного і виробничого
потенціалу
аграрного
підприємства
та
підвищенню
продуктивності праці.
Потенціал енергозбереження аграрного підприємства – це
сукупність потенційних можливостей підприємства щодо
економії енергії, ресурсів та засобів, необхідних для реалізації
цих
можливостей
з
урахуванням
рівня
специфіки
енергоспоживання у сільському господарстві, обумовленого
залученням землі та біологічних об’єктів до виробництва,
залежністю виробництва від природно-кліматичних умов і його
сезонністю, організаційно-економічною складністю ведення
галузей.
На
динаміку
енергетичного
потенціалу
аграрного
підприємства впливають зовнішні та внутрішні чинники.
Сукупність чинників зовнішнього середовища як прямого,
так і непрямого впливу включає:
– непослідовність і безсистемність у проведенні економічних
реформ;
– відсутність дієвої державної підтримки сільського
господарства;
– недосконалість чинного законодавства;
– диспаритет
цін
на
енергетичні
ресурси
і
сільськогосподарську продукцію;
– олігополія постачальників енергетичних ресурсів;
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– тінізація ринку енергетичних ресурсів;
– недостатнє виробництво та надходження нової техніки;
– високі ставки відсотків по кредитах й невигідні умови їх
надання.
До системи чинників внутрішнього середовища, що
впливають на рівень і ефективність використання енергетичних
ресурсів у аграрному підприємстві, відносять:
– відсутність
цілеспрямованості
та
системності
господарювання (відсутність чітких цілей, завдань і стратегії
розвитку аграрного підприємства);
– недостатній рівень кваліфікації працівників у ринкових
умовах;
– моральна і фізична зношеність основних засобів
виробництва;
– високий рівень енергомісткості технологій у рослинництві
та тваринництві;
– відсутність
матеріальної
та
моральної
мотивації
у працівників до енергозбереження у процесі виробництва
сільськогосподарської продукції;
– нестача власних фінансових ресурсів;
– втрати енергетичних ресурсів у процесі транспортування,
зберігання й споживання;
– втрати сільськогосподарської продукції.
До
показників,
що
характеризують
забезпеченість
сільськогосподарського виробництва та робочої сили
енергетичними ресурсами, відносять: енергозабезпеченість,
енергоозброєність
праці,
електрозабезпеченість,
електроозброєність праці.
Енергозабезпеченість визначається як відношення загальної
суми енергетичних потужностей аграрного підприємства до
відповідного розміру земельної площі (сільськогосподарських
угідь, ріллі або посівної площі):

ЕРзаб 

ЕП с
,
ПЛ с. у

де ЕРзаб – енергозабезпеченість, кВт/га (Дж/га);
ЕПс – сукупна енергетична потужність, кВт (Дж);
ПЛс.у – площа сільськогосподарських угідь, га.
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Енергоозброєність праці визначається як відношення
загальної
суми
енергетичних
потужностей
аграрного
підприємства до середньооблікової чисельності працівників,
зайнятих в сільськогосподарському виробництві:

ЕРозб 

ЕП с
,
ЧП с.о

(3)

де ЕРозб – енергоозброєність праці, кВт/особу (Дж/особу);
ЕПс – сукупна енергетична потужність, кВт (Дж);
ЧПс.о – середньооблікова
чисельність
працівників
підприємства, зайнятих у сільськогосподарському виробництві,
осіб.
Електрозабезпеченість визначається як відношення загальних
витрат електроенергії аграрного підприємства до площі
сільськогосподарських угідь:

ЕЛ заб 

ЕЛ с
,
ПЛ с. у

(4)

де ЕЛзаб – електрозабезпеченість, кВт-год./га;
ЕЛс – сукупні витрати електроенергії, кВт-год.;
ПЛс.у – площа сільськогосподарських угідь, га.
Електроозброєність
праці
визначається
загальними
витратами електроенергії, спожитої на виробничі цілі в
сільському
господарстві,
з
розрахунку
на
одного
середньооблікового
працівника,
зайнятого
у
сільськогосподарському виробництві або витрачений робочий
час (люд.-дні, люд.-год.):

ЕЛ озб 

ЕЛ с
,
ЧП с.о

(5)

де ЕЛозб – електроозброєність праці, кВт-год./особу;
ЕЛс – сукупні витрати електроенергії, кВт-год.;
ЧПс.о – середньооблікова чисельність працівників, зайнятих у
сільськогосподарському виробництві, осіб.
Для
характеристики
рівня
забезпеченості
сільськогосподарського виробництва та робочої сили
енергетичними потужностями розраховують: озброєність
робочої сили механізованою тягою, машиноозброєність, рівень
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механізації праці, рівень електрифікації праці.
Озброєність робочої сили механізованою тягою визначається
як відношення сумарної потужності механізованої тяги до
середньооблікової чисельності працівників, зайнятих в
сільськогосподарському виробництві:

Мтозб 

Мт
,
ЧП с.о

(6)

де Мтозб – озброєність робочої сили механізованою тягою,
кВт/особу (Дж/особу);
Мт – сумарна потужність механізованої тяги, кВт (Дж);
ЧПс.о – середньооблікова чисельність працівників, зайнятих у
сільськогосподарському виробництві, осіб.
Машиноозброєність визначається як відношення вартості
силових та робочих машин аграрного підприємства до
середньооблікової чисельності працівників, зайнятих у
сільськогосподарському виробництві:

МШ озб 

МШ
,
ЧП с.о

(7)

де МШозб – машиноозброєність, грн./особу;
МШ – вартість силових та робочих машин, грн.;
ЧПс.о – середньооблікова чисельність працівників, зайнятих у
сільськогосподарському виробництві, осіб.
Рівень механізації праці визначається як відношення витрат
механізованої праці до загальних витрат праці:

Рмех 

П мех
,
Пз

(8)

де Рмех – рівень механізації праці, коефіцієнт;
Пмех – витрати механізованої праці, люд.-год.;
Пз – загальні витрати праці, люд.-год.
Рівень електрифікації праці визначається як відношення
витрат праці, виконаних із застосуванням електроенергії, до
загальних витрат праці:

Рел.п 

Пел
,
Пз
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де Рел.п – рівень електрифікації праці, коефіцієнт;
Пел – витрати
праці,
виконаної
із
застосуванням
електроенергії, люд.-год.;
Пз – загальні витрати праці, люд.-год.
Рівень забезпеченості енергетичними ресурсами значною
мірою впливає на економічну ефективність аграрного
підприємства. Так, при збільшенні енергоозброєності праці
зростає
врожайність
сільськогосподарських
культур,
підвищується продуктивність тварин. При цому знижуються
виробничі витрати на одиницю сільськогосподарської продукції.
Підвищення рівня електрифікації аграрного підприємства
сприяє підвищенню комплексної механізації та автоматизації
сільськогосподарського виробництва, зменшенню витрат праці
й підвищенню її продуктивності, зниженню собівартості
одиниці сільськогосподарської продукції, скороченню термінів
окупності додаткових витрат на електрифікацію.
Таким чином, запропонована методика дає можливість
структурно оцінити забезпеченість сільськогосподарського
виробництва та робочої сили енергетичними ресурсами, що дає
змогу при розробці енергозберігаючих заходів виявити
найбільш енерговитратну ланку технологічних процесів
виробництва сільськогосподарської продукції.
Плотнікова М. Ф., к.е.н., доцент,
Житомирський національний агроекологічний університет
ПУБЛІЧНЕ УПРАВЛІННЯ РЕГІОНОМ
Доволі часто в науковій літературі триває диспут щодо
сутності питання та змісту категорії «публічне управління».
Тлумачення поняття в науковій літературі часто-густо
ототожнюється з функціями держави як суспільної інституції,
зокрема, «Державне управління (публічне управління, англ. public
administration) – є видом діяльності держави, здійснення
управлінського організуючого впливу шляхом використання
повноважень виконавчої влади через організацію виконання
законів, здійснення управлінських функцій з метою комплексного
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соціально-економічного та культурного розвитку держави, її
окремих територій, а також забезпечення реалізації державної
політики
у
відповідних
сферах
суспільного
життя, створення умов для реалізації громадянами їх прав і
свобод» [1, с. 7]. В той же час дослідження відзначаються
різноплановими підходами та різними точками зору. Одні
публічне управління являє собою різновид суспільно корисної
діяльності, яка здійснюється певною сукупністю суб’єктів,
зокрема органами державної влади. На їх погляд, наочним є
взаємозв’язок публічного управління та державної влади, яка
відповідно до ч. 1 ст. 6 Конституції України реалізується
органами законодавчої, виконавчої та судової влади [2]. На думку
В. Козака «публічне управління становить тип управлінської
діяльності, що реалізується певними суб’єктами, насамперед
органами
державної
влади
та
органами
місцевого
самоврядування. Особливою характеристикою органів державної
влади є те, що вони мають зовнішню спрямованість своєї
діяльності» [3]. Аналогічною є позиція Р. Мельника, який
підтримує думку, що «Публічне управління є формою діяльності
органів виконавчої влади» [4].
В нашому розумінні публічне управління в регіоні має
здійснюватись його громадянами з метою забезпечення
вирішення соціально-економічних потреб населення в рамках
організації його (населення) нормальної життєдіяльності у
відповідності до конституційних прав і свобод. Місцеві державні
органи влади в межах своїх повноважень здійснюють виконавчу
владу на території відповідної адміністративно-територіальної
одиниці, а також реалізують повноваження, делеговані їм
відповідною радою. Враховуючи, що органи державної влади
діляться на законодавчу, виконавчу і судову гілки влади,
розглянемо природу цих органів, їх залежність і функції, які
передбачено Конституцією України. Так, ст. 5 Конституції
України передбачає, що «Носієм суверенітету і єдиним джерелом
влади в Україні є народ. Народ здійснює владу безпосередньо і
через органи державної влади та органи місцевого
самоврядування». Таким чином ми бачимо, Основним Законом
передбачено, що управлінська функція в Україні належить її
народу. Своїми рішеннями (через вибори) народ визначає форми
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організації державних владних органів. В ст. 6 Конституції
України передбачено, що «Державна влада в Україні
здійснюється на засадах її поділу на законодавчу, виконавчу та
судову. Органи законодавчої, виконавчої та судової влади
здійснюють свої повноваження у встановлених цією
Конституцією межах і відповідно до законів України». Народ
здійснює владу безпосередньо через органи державної влади і
органи місцевого самоврядування. Отже, механізм народовладдя
в Україні розрізняє дві основні форми демократії: пряму
(безпосередню) і здійснювану через відповідні органи,
насамперед через представницькі та інші виборні органи.
Народ як носій суверенітету і єдине джерело влади в Україні
має безумовне й пріоритетне право на її безпосереднє здійснення.
В частині І ст. 21 Загальної декларації прав людини встановлено,
що кожна людина має право брати участь в управлінні своєю
країною безпосередньо або через вільно обраних представників.
Здійснення влади народом визначається в Конституції України як
народне волевиявлення. За змістом воно може стосуватися будьяких аспектів життя народу: політичного, економічного,
соціального, культурного тощо. Щоб безпосереднє народовладдя
відповідало інтересам народу, було справжнім волевиявленням,
воно має здійснюватися в певних правових формах, які
попередньо визначаються й закріплюються Конституцією
України та окремими законами України.
У ст. 69 Конституції України проголошується, що народне
волевиявлення здійснюється через вибори, референдум
(конституційне право зараховує їх до основних форм реалізації
безпосереднього народовладдя) та інші форми безпосередньої
демократії. До інших форм прямого народовладдя належать
народні обговорення, плебісцити, відкликання депутатів, загальні
збори населення. Пряме народовладдя, пряма демократія – це
система форм безпосереднього вільного волевиявлення народу як
носія суверенітету і єдиного джерела влади в Україні шляхом
прямої його участі у встановленні представницьких органів
державної влади, органів місцевого самоврядування і
безпосередньому прийнятті владних рішень, передбачених
Конституцією України та законами України. Отже, теоретична
частина (законодавче поле) системи народного волевиявлення
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вибудувана доволі ґрунтовно і якісно. Тому наслідками наявних
асиметрій та диспропорцій розвитку країни є недостатній рівень
духовного та культурного розвитку та світоглядні підходи до її
покращення.
Як аксіому, потрібно прийняти точку зору на те, що все що
наповнює навколишній Простір (Космос) підпорядковується
певним космічним законам. В різні часи були різні точки зору на
відносини Людини і Природи. В ІІ пол. ХІХ ст. виникають ідеї,
названі пізніше космізмом. Основні риси космізму: 1) Людинаосновна частина Природи; 2) Людину і Природу не слід
протиставляти один одному, а розглядати їх треба в єдності;
3) Людина і все, що його оточує – це частки єдиного, Цілого;
4) Відповідальність Розуму перед Природою. Український вчений
С. А. Подолинський, обрахувавши баланс енергії для планети
Земля, показав залежність ноосфери від джерел енергії і їхній
культурний вплив на формування економіки і соціуму Землі. Цим
він дав поштовх і підґрунтя працям Вернадського, Ціолковського
та інших вчених. Виходячи з того, що Людина частина Природи,
її невід’ємна складова, головне завдання, яке постає в суспільстві
– змінити свідомість людей по відношенню до Землі, до Природи.
Адже, якщо розглядати це питання глибоко, гармонія Людини і
Природи є запорука нормального, щасливого життя майбутніх
поколінь. Керуючись цим Всеукраїнська громадська організація
«Народний рух захисту Землі» своєю програмною метою
визначила приведення Землі в ідеальне середовище для
проживання Людини, як це було передбачено Богом. Для
досягнення цієї мети було визначено стратегічні завдання. Одне з
них, яке дозволяло розпочати процес гармонізації Людини і
Природи – реалізація ідеї родових садиб і родових поселень на
сільських територіях, суть якої полягає в наступному: надати
законодавче право кожному громадянину України, при бажанні,
отримати 1 га землі для облаштування родової садиби.
Безоплатно. В постійне, безстрокове користування. Без права
продажу. З правом передачі лише в спадок [5-10]. Світова
практика стійкого багатофункціонального розвитку налічує
десятки років свого визнання та має значний досвід у всіх сферах
суспільної діяльності [13-16].
Цей процес почав розвиватись на поч. ХХІ ст. в Україні.
604

Менеджмент ХХІ століття: глобалізаційні виклики

Головними завданнями поселенців на початковому етапі було
облаштування родових садиб, збереження українських звичаїв і
традицій. Але зустрічі жителів родових поселень в житомирській
області, які були організовані (за бажанням самих поселенців)
починаючи з 2014 р. в м. Житомирі, з питань духовного розвитку,
показали наступну тенденцію. Якщо, раніше поселенці
висловлювались за те, що головним для організації міцного
родового поселення є як найскоріше облаштування родових
садиб, то тепер половина висловили думку, що з самого початку
необхідно було організувати планомірні, регулярні зустрічі
жителів поселення (на крайній випадок, бажаючих) з питань
духовного розвитку, з врахуванням новітніх знань з усіх
доступних першоджерел. І як показує практика, саме жителі
родових поселень привносять в життя сільських територій «друге
дихання», нові ідеї, активну життєву позицію народних мас через
громадські місцеві організації, як одну із форм публічного
управління. Так, у Несолонській сільраду, Новоград-Волинського
району Житомирської області використано принцип «копного»
права через виборних представників вулиць, які об’єднуються у
конференцію громади. Конференція обрала Раду старійшин,
затвердили Статут Громади, організаційну структуру і
перспективний план розвитку Громади, визначила Комітети
Громади за напрямами діяльності. В даному прикладі базового
рівня система публічного управління діє наступним чином:
1) представники вулиць шляхом опитування жителів своєї вулиці
визначають перелік питань, необхідних для вирішення; 2) на
конференції ці питання аналізуються, обговорюються і
приймаються рішення, які з них ставити до вирішення і в якому
порядку; 3) затверджені до вирішення питання, як рішення
конференції, доводяться до відповідного Комітету Громади, який
готує необхідні документи для його подальшого вирішення; 4) ті
рішення Громади, які подані до розгляду і вирішення сільрадою,
розглядаються на сесії, де приймаються відповідні рішення;
5) рішення громади, які потребують розгляду в районі, області чи
на інших рівнях, розглядаються на сесії сільради і підтримуються
або не підтримуються. Таким чином реалізовано практичний
прояв
публічного
управління
(народовладдя)
через
функціонування громад як громадських організацій. Інший
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прикладом є діяльність громади родових поселень області (Круг
поселень), що самоорганізуються для напрацювання пропозицій
обласним органам влади, з питань більш ефективного
багатофункціонального розвитку сільських територій. Таким
чином публічне управління формує чіткий механізм реалізації
пропозицій територіальних громад, направлений на покращення
соціально-економічних та інших умов життєдіяльності населення
територій через пріоритетні вектори роботи управлінських
структур відповідних рівнів і форм. Утворені за принципами,
викладеними в концепції «Родова садиба» сільські населені
пункти (родові поселення), на територіях «умираючих» або вже
опустілих сіл, на своїх зборах представників родових поселень
області (Круги поселень), розглядають питання розвитку
сільських територій шляхом більш ефективної реалізації вказаної
концепції на території області. Запропонований Кругом родових
поселень механізм співпраці родових поселень і місцевих органів
влади був підтриманий на районному і обласному рівнях. Він
передбачає напрацювання Кругом поселень пропозицій по
відродженню сільських територій області через реалізацію ідеї
«Родова садиба» та удосконалення співпраці громад родових
поселень з місцевими органами влади. Пропозиції Круга
поселень, в запропонованому варіанті, проходять розгляд у
відповідних обласних державних структурах (за пропозицією –
Координаційна рада). Перелік обласних державних структур які
мають відношення до теми родових садиб встановлений
розпорядженням Кабінету Міністрів України від 2 червня
2014 р. №43381/8/1-09.
При підтримці внесених пропозицій вони направляються на
розгляд обласної державної адміністрації або облради. Наразі
вказані пропозиції проходять стадію всебічного вивчення і
погодження у відповідних інстанціях. Розвиток сільських
територій через реалізацію принципів визначених в концепції
«Родова садиба» являє собою принципово новий підхід в
організації нових населених пунктів на сільських територіях, як в
питаннях організації населених пунктів, так і в організації громад.
Враховуючи принципово нові підходи в таких населених пунктах
поселяються люди молоді і відповідальні за себе, своїх нащадків і
територію на якій проживають. І вони активно включаються в
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процес розбудови території і громади поселення. Виходячи з
того, що родові поселення заселяються людьми на віки і
враховуючи їх активну життєву позицію, вони можуть слугувати
прикладами публічного управління розвитком сільських
територій. Таким чином вибудовується система зворотного
зв’язку між населенням і державними та представницькими
структурами місцевих органів влади на рівні сільради, району,
області, що і являє собою одну форм практичного публічного
управління на території області. Публічне управління регіоном,
зокрема на рівні області включає наступні складові системи
менеджменту.
1. Мета – управління територіями через залучення до цього
процесу їх жителів.
2. Завдання:
2.1. Зміна свідомості жителів відповідних територій з
орієнтацією на першочерговість духовної складової в житті
людини;
2.2. Особлива увага збільшенню духовної складової у
вихованні молоді;
2.3. Орієнтацію освітніх, культурних,мистецьких установ і
закладів на пропаганду верховенства духовності в житті людини.
Механізм реалізації – створення громад у формі громадських
організацій (ГО) – для а) громадського управління
життєдіяльністю громад; б) напрацювання пропозицій по
удосконаленню організації управління відповідними територіями;
в) подання пропозицій на більш високі рівні: громад, державних
та представницьких органів управління (району, області) по
вирішенню соціально-економічних проблем в області.
3. Розробка та прийняття ГО відповідних громад Програм
соціально-економічного розвитку їх територій.
4. Проведення ГО (відповідних громад) інформаційнороз’яснювальної роботи на своїй території у відповідності до
прийнятих ними Програм.
5. Налаштування територіальних громад на досягнення
соціально-економічних завдань – через певні механізми.
6. Активна участь ГО громад в реалізації рішень місцевих
органів державної і представницької влади (сільрада, район,
область) направлених на вирішення соціально-економічних
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завдань, які передбачають покращення життя населення області.
7. Поширення на всю область прикладів позитивного досвіду
публічного управління розвитком окремих територій через
успішну роботу деяких ГО місцевих громад.
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Помаз О. М., к.е.н., доцент,
Федірець О. В., к.е.н., доцент,
Полтавська державна аграрна академія,
СТАН ТА ПЕРСПЕКИВИ РОЗВИТКУ МАТЕРІАЛЬНТЕХНІЧНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ АГРАРНОГО
ВИРОРБНИЦТВА
Значення власної автомобілебудівної галузі важко
переоцінити,
оскільки
галузь
здійснює
потужний
мультиплікативний вплив на економіку країни загалом
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внаслідок глибоких прямих і зворотних зв'язків з іншими
галузями, що забезпечують її сировиною, комплектуючими, а
також виконують технічне обслуговування та ремонт
автотранспорту, торгують супутніми товарами [5, с. 340],
забезпечує високий показник доданої вартості (понад 70%),
формує попит на товари і послуги підприємств суміжних
галузей (виробництво металопрокату, пластмас, автоскла,
автохімії, тощо), стимулює науково-дослідну діяльність, один
працюючий в автомобілебудуванні створює щонайменше 6
робочих місць в суміжних галузях [2, с. 79].
Як зазначає О. Г. Кривоконь, в країнах Східної Європи
(наприклад, Чехія та Словаччина) автомобілебудування займає
ключове місце в економіці, забезпечуючи створення 8-10%
внутрішнього валового продукту та понад 20% промислового
виробництва.
В
цих
країнах
виробляється
більше
100 автомобілів на 1000 жителів, що дозволяє в повній мірі
покривати внутрішній попит та експортувати значні обсяги.
В умовах глобальної економічної кризи 2009-2010 рр. Чехія та
Словаччина зберегли обсяги виробництва [2, с. 79].
Нині існує великий потенційний попит на продукцію
автомобілебудування в Україні, проте, незважаючи на це,
вітчизняний автомобільний ринок представлений переважно
імпортною продукцією. Це свідчить про невідповідність попиту
та пропозиції на ринку, а також про неконкурентоспроможність
вітчизняної продукції порівняно з імпортними аналогами,
забезпечення якої неможливе без проведення аналізу тенденцій
вітчизняного автомобільного ринку. Такий аналіз дозволить
надалі визначити вектор та сформувати стратегії розвитку
автомобілебудування в Україні [5, с. 340].
Як
справедливо
відзначають
О. В.
Юринець
та
О. Я. Марущак, низький показник насиченості ринку
автомобілями
можна
пояснити
низьким
рівнем
платоспроможності споживачів. Крім того, вони звертають
увагу на специфіку автомобільного ринку України, що полягає у
вагомості вторинного ринку автомобілів, як привезених з-за
кордону, так і перепроданих в Україні. Це чинить, безумовно.
негативний вплив на реалізацію продукції українських
автомобілебудівних підприємств, що призводить до зменшення
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доходів, державних відрахувань, заробітних плат працівників та
скорочення робочих місць на підприємствах [9, с. 101].
Ю. В. Чайченко та С. С. Яременко відзначають, що сегмент
вантажних автомобілів в Україні характеризується зниженням
загального обсягу продажів. Таку ситуацію пов’язують зі
зменшенням комерційної активності в
країні [Чайченко].
Дослідники відзначають вузьку номенклатуру продукції
вантажного автомобілебудування, а також відносно низький
техніко-економічний рівень, слабко розвинуте виробництво
комплектуючих,
неналежну
реалізацію
потенціалу
міжнародного науково-технічного співробітництва, відставання
у впровадженні екологічних стандартів, невирішеність
проблеми утилізації старих автомобілів, що істотно знижує
ефективність задоволення попиту та змушує вітчизняних
споживачів купувати вантажні автомобілі імпортного
виробництва [5, 7].
Якщо розглядати найбільш прийнятні для вітчизняних
споживачів вантажні автомобілі імпортного та вітчизняного
виробництва, то серед країн ближнього зарубіжжя варто
відзначити Мінський автомобільний завод, який вийшов на
перше місце за підсумками продажів в 2015 році в Україні нових
вантажних автомобілів повною масою понад 3,5 тонни. За
даними асоціації «Укравтопром», у 2015 р. порівняно із 2014 р.
Мінський автозавод збільшив продажі в Україні на 43,4%. МАЗ
вже почав поставляти в Україну техніку Euro 5. Аграрії вже
отримали перші 10-тонні самоскиди з 3-стороннім
розвантаженням
МАЗ-5550С5-520-021.
Новинка
укомплектована двигуном ЯМЗ-53603 10 (Е-5) потужністю 310
к.с. в парі з 9-ступінчастою КПП ZF. Крім самоскидів, МАЗ
представляє на українському ринку і сідельний тягач МАЗ5440Е9-520-030 з двигуном Mercedes-Benz 435 к.с. з оновленою
кабіною [3].
У країнах так званого «далекого зарубіжжя» виробляються
автомобілі, що враховують специфіку перевезень вантажів у
сільському господарстві. Так, італійська фірма Caron
спеціалізується на виробництві багатоцільових повнопривідних
автомобілів, здатних перевозити невеликі вантажі та виконувати
функції
сільськогосподарських
тракторів.
Уніфіковані
611

Маркіна І. А., Аранчій В. І., Сафонов Ю. М., Лепейко Т. І. та ін.

автомобілі серії 700, 800 і 900 вантажомісткістю 3-5 т мають
кузови з 3-стороннім перекиданням і пристосування для
навішування різних знарядь. Головною конструктивною
особливістю таких автомобілів є трансмісія з 16-36 передачами
руху вперед і 8–12 передачами назад, що забезпечують
швидкість пересування від 1,4 до 40 км/год. Автомобілі
обладнані заднім блокуючим диференціалом та заднім
2-режимним валом відбору потужності.
Шведська фірма Scania представила новий зерновий тягач
загальною масою 13360 кг, який завдяки надлегкому
напівпричепу WIELTON об'ємом 55 м3 може взяти на 4 т більше
вантажу і при цьому його маса залишитися в допустимих межах.
Цього вдалося досягти за рахунок оптимізації специфікації
сідельного тягача і застосування міцної полегшеної сталевої
рами і посиленого алюмінієвого кузова напівпричепа. Автопоїзд
пристосований для руху по дорогах зі стандартним покриттям,
ідеально підходить для перевезення зерна або іншої аграрної
продукції.
Також варто відзначити сідельні тягачі Ford Trucks
американської фірми Ford, зокрема тягач Ford 1846T 4х2 у
виконанні Євро-5 з високою кабіною і 480-сильним двигуном.
Також Ford Trucks випускає самоскиди-зерновози 6х4
традиційного виконання з причепом загальним обсягом до 80 м3.
Прикладом є модель Ford Cargo 3542D 6х4 з самоскидним
кузовом двостороннього розвантаження (29 м3), розрахованим
на перевезення зернобобових, олійних культур, кормових
фосфатів або солоду.
У
світовому
автомобілебудуванні
серйозна
увага
приділяється заходам з енергозаощадження. Так, на сідлових
тягачах Iveco Stralis Hi-Way, яким міжнародне журналістське
журі присудило в 2013 р. почесний титул «Вантажівка року»,
встановлені дизелі Cursor, що відповідають екологічним нормам
Euro 5 або Euro 6, автоматизовані коробки передач ZF
EuroTronic з комп’ютерною системою логічного управління, яка
оцінює стиль водіння, порівнюючи зусилля на педалі
акселератора й опір руху автомобіля. Магістральні тягачі серії
Mersedes-Benz Acros чотири рази здобували титул «Вантажівка
року» (у 1997, 2004, 2009 та 2012 роках).
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Нідерландська компанія DAF з 2013 р. випускає сідельний
тягач XF Euro 6. Вантажівка отримала модернізовані
6-циліндрові дизельні двигуни PACCAR MX-13 об'ємом 12,9
літра, що відповідають стандарту Euro 6, в наступних варіантах
потужності: 410 к.с., 460 к.с. і 510 к.с.
Кременчуцький автомобільний завод залишається головним
українським виробником вантажних автомобілів і одним з
найбільших європейських автомобільних підприємств такого
профілю. Він входить до холдингової компанії «АвтоКрАЗ»,
створеної в 1996 р. У 2002 р. 86,4 % її акцій перейшли до
німецько-української спільної компанії «Мега Моторс».
Становище заводу залишається непростим, однак останнім
часом ситуація покращилась у зв’язку зі зростанням військових
замовлень. Крім того, підприємство намагається поліпшувати
свою діяльність і у сфері цивільної техніки, орієнтуватися на
вимоги міжнародних стандартів.
Так, зокрема, рухаючись у бік зниження вантажопідйомності,
«АвтоКрАЗ» має цілеспрямований намір замінити іноземних
конкурентів в сегменті мало- і середньотоннажної техніки на
внутрішньому ринку. Слідом за полегшеними шасі КрАЗ-5401
(4х2 та 4х4), вантажопідйомністю 12, 10 і 9 т, максимально
уніфікованими
з
різними
силовими
установками
і
спецнадбудовами, розроблено і виготовлено середньотонажне
шасі КрАЗ-5401Н2 вантажопідйомністю 6 т. Шасі призначене
для монтажу надбудов промислового призначення і
технологічного обладнання. Воно може бути виконане як із
короткою, так і подовженою базою. Вперше в модельному ряду
КрАЗа
на
цьому
шасі
встановлений
170-сильний
чотирициліндровий рядний двигун екологічного класу Euro 5,
що має поліпшені техніко-економічні показники по витраті
палива [4].
Подальший розвиток транспорту в нашій державі
безпосередньо пов’язаний з оновленням рухомого складу.
Відповідно до Закону України «Про внесення змін до закону
України «Про деякі питання ввезення на митну територію
України та реєстрації транспортних засобів» щодо колісних
транспортних засобів» №5177 від 8.08.2012 р. вводиться
посилення вимог до екологічних параметрів транспортних
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засобів при ввезенні до України [1]. Так з 1.01.2016 р.
забороняється ввозити автомобілі, які не відповідають
екологічним вимогам стандарту «Euro 5», тобто виготовлені
раніше 2010 р. Cтандарт «Euro 5» обов’язковий для всіх нових
вантажних автомобілів, що продаються в Євросоюзі, з жовтня
2008 р., для всіх легкових автомобілів – з 1.09.2009 р. [8].
Таким чином, вітчизняні виробники мають орієнтуватися на
підвищення якості своєї продукції із використанням новітніх
науково-технічних
досягнень.
Перспективи
розвитку
автомобілебудування в Україні, здатного задовольнити потреби
внутрішнього ринку, залежать від активізації державної
політики у напрямах стимулювання розвитку виробництва;
проведення реструктуризації і модернізації потужностей;
зниження рівнів енерго- та ресурсоємності підприємств,
освоєння
виробництв
гібридної
техніки;
реалізації
підприємствами ефективної соціальної політики; вдосконалення
виробничого, фінансового, маркетингового, логістичного
менеджменту на підприємствах галузі; розширення послуг
автосервісу.
Одним з ключових чинників забезпечення продовольчої
безпеки країни є рівень технічного забезпечення агарного
виробництва. Світовий досвід показує, що ті країни, які мають
потужні галузі сільськогосподарського машинобудування і
високотехнологічні
системи
інженерно-технічного
обслуговування також досягли значних успіхів у аграрному
секторі мають. Це аксіома нормального функціонування будьякого суспільства, що має відповідні для сільського
господарства природно-кліматичні умови.
Спад обсягів виробництва і ефективності у вітчизняному
аграрному
секторі
за
роки
незалежності
зумовили
макроекономічні трансформації політичного і соціальноекономічного устрою нашої держави. Проведено корінні
реформи в різних галузях народно господарського комплексу,
змінено форму власності на землю, опрацьовано і прийнято
важливі законодавчі акти розвитку національної економіки.
Проте
проблема
інженерно-технічного
забезпечення
агропромислового виробництва через різні причини до цих пір у
достатній мірі не вирішена.
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Останніми роками в Україні забезпечення сільгоспвиробника
технікою перебуває у катастрофічному стані. Адже більшість
технічних засобів знаходяться у стані морального та фізичного
зношення. На сьогоднішній день зношеність техніки в
агрогосподарствах складає біля 85% та її динаміка перевищує
динаміку оновлення. Технопарки більшості господарств
потребують оновлення. Нині спостерігається негативна
тенденція щодо зменшення кількості тракторів у сільському
господарстві і, як наслідок, зростає навантаження на один
трактор.
За даними, наведеними в [10], серед найвпливовіших
факторів, що перешкоджають веденню бізнесу в Україні, є
доступ до фінансування сільськогосподарських підприємств
(15,3%), корупція (14,0) та податкові правила (13,6%). Крім
того, глибока політична та економічна криза, воєнні дії,
нестабільна, непрогнозована та непрозора державна політика,
незахищеність
прав
кредиторів
та
землевласників,
неефективність реформ, пов’язаних із оподаткуванням і
використанням землі, недостатнє фінансування сільського
господарства та інші чинники об’єктивно не сприяють
залученню
зовнішнього
фінансування.
Як
наслідок,
надходження іноземних інвестицій у аграрний сектор обмежене.
Утримування технічного потенціалу на оптимальному рівні
та ефективна організація його використання – одні з
вирішальних чинників забезпечення сталого виробництва
аграрної продукції, а отже, і продовольчої безпеки країни.
Технічне оснащення аграрного виробництва на рівні
технологічної потреби дозволяє якісно, швидко, в повному
обсязі виконувати всі технологічні процеси й операції та
виробляти продукцію з оптимальними витратами праці і коштів.
В Україні, й досі не вирішена проблема матеріальнотехнічного забезпечення аграрного виробництва, переробки та
реалізації продукції, не досягнуто паритету цін на промислову
та
сільськогосподарську
продукцію,
що
поставило
товаровиробників останньої у важкі економічні умови, а
недостатня державна підтримка, не врегульовані питання
кредитування та інші важелі стимулювання виробництва і життя
на селі дедалі погіршують ситуацію.
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В Україні загалом вдалося зберегти окремі галузі
сільськогосподарського
машинобудування,
які
здатні
конкурувати на ринку за рахунок порівняно нижчої вартості
продукції і наявності перспективних розробок за більш
прийнятного
для
вітчизняного
сільгоспвиробника
співвідношення ціна-якість.
Так, у сегменті ґрунтообробної і посівної техніки одним із
лідерів
сільськогосподарського
машинобудування
є
ПАТ «Червона зірка» із більш ніж 140-річною історією
успішного розвитку на вітчизняному і світовому ринках техніки
для сільського господарства. Сьогодні компанія пропонує як
традиційні загальновизнані сівалки СЗ-3,6А, СЗ-3,6А-04 і
СЗ-3,6А-06, так і нові просапні серії PROFI: VESTA PROFI для
сівби за традиційною технологією і VEGA PROFI для mini-till,
зернові сівалки ASTRA NOVA, посівні комплекси для зернових
культур ALKOR 7,5 і ALKOR 10, а також ORION 10.
Серед інших виробників ґрунтообробної техніки на ринку
представлені
такі
відомі
вітчизняні
компанії,
як
ПАТ «Уманьферммаш», ТОВ «ВП «Агро-Союз» та інші.
Україна також знана як один зі світових виробників тракторів.
Їх виробництвом займаються ПАТ «Харківський тракторний
завод» і ДП «ВО «Південний машинобудівний завод
ім. О.М. Макарова».
Обладнання для очищення сільськогосподарських культур і
їх зберігання виробляється ДП ПАТ «Вібросепаратор»
«ВС-Партнер» (ТОВ «Партнер-ВС»), обприскувачі польових
культур – ПАТ «Богуславська сільгосптехніка», машини для
внесення мінеральних добрив – ПАТ «Хмільниксільмаш»,
дощувальні машини для поливу сільськогосподарських культур
– ПАТ «Завод «Фрегат». Виробництвом зернозбиральних і
кукурудзозбиральних комбайнів займається ТОВ НВП
«Херсонський машинобудівний завод».
Крім галузі рослинництва, вітчизняна сільськогосподарська
машинобудівна промисловість пропонує також сучасне
високотехнологічне обладнання для тваринництва. Зокрема,
ТДВ «Брацлав» виробляє як індивідуальні доїльні агрегати для
селянських господарств населення типу УІД-10 на 10 корів, так і
індустріальні
зали
для
середніх
та
великих
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сільськогосподарських підприємств. Це доїльні установки для
прив’язного
утримання
корів
із
молокопроводом
«Брацлавчанка» УДМ-200 і доїльні зали для безприв’язного
утримання корів «Ялинка» УДЕ-16, а також обладнання
стійлове та кормозмішувачі для роздачі кормів. Останні
випускаються ємністю бункеру на 8, 9 і 12 м³.
Для птахівничої галузі в ПрАТ «Завод «Ніжинсільмаш»
виробляється обладнання типу ОКН, яке призначене для
утримання курей-несучок з автоматизованим і механізованим
збором яєць, видаленням посліду, завантаженням і роздачою
корму та з системою клімат-контролю.ґСучасні установки для
зберігання і охолодження молока, а також його переробки
виробляються у ПрАТ «ТЕСМО-М».
Українське
сільгоспмашинобудування
має
великий
потенціал. Ми маємо всі умови для його розвитку – зручні
технічні території, висококваліфіковані кадри, стабільний
попит. Проте вітчизняному виробнику сільськогосподарської
техніки не вистачає інвестицій.
Саме тому, в цьому році Мінагрополітики започаткувало
програму
підтримки
національного
виробника
сільськогосподарської техніки. У лютому місяці на засіданні
Кабінету Міністрів було схвалено рішення щодо компенсації
вартості української сільськогосподарської техніки та
обладнання у розмірі 15%. Але 1 березня, під час засідання
Кабінету Міністрів України, компенсація за придбання
сільгосптехніки українського виробництва було збільшено з
15% до 20%. Запропонована підтримка у 20% буде діяти у
2017 році для підприємств, які мають ступінь локалізації 35%, у
2018 – 45%, у 2019 – 55%, у 2020 – 60% [6].
Пряма
державна
фінансова
підтримка
суб’єктів
господарювання
агропромислового
комплексу,
сільськогосподарських
підприємств
здійснюється
через
механізм здешевлення кредитів та компенсації лізингових
платежів. Компенсація лізингових платежів полягає у
частковому
відшкодуванні
сплачених
суб’єктами
господарювання агропромислового комплексу лізингових
платежів за придбані техніку та/або обладнання на умовах
фінансового лізингу.
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Надання фінансової підтримки агровиробникам за рахунок
державного бюджету в 2015 році становило: 25,6 млн грн –
кредити фермерським господарствам; 71,7 – виділено
Аграрному фонду; 300 млн грн – фінансова підтримка заходів
АПК шляхом здешевлення кредитів. За підсумками минулого
року, фактично використано кошти в сумі 290,6 млн грн,
залишок становив 9,4 млн грн. Фінансова підтримка
підприємств АПК сільськогосподарських підприємств за
рахунок коштів місцевих бюджетів у 2015 році становила
114,7 млн грн, або 81,7% від передбаченого [6].
Ситуація, яка склалася в аграрному секторі країни і
оцінюється як критична, зумовлює необхідність розгляду
ефективних заходів, спрямованих на організацію системи
матеріально-технічного забезпечення галузі, пошуку джерел
фінансування, впровадження в практику інноваційних моделей
розвитку. Без ретельного обґрунтування і вирішення
поставлених завдань, неможливо найближчим часом зміцнити
матеріально-технічну базу сільського господарства.
Список використаних джерел:
1. Закон України «Про деякі питання ввезення на митну
територію України та реєстрації транспортних засобів» щодо
колісних транспортних засобів» №5177 від 8 серпня 2012 р.
Режим доступу: http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/2739-15
2. Кривоконь О. Г. Сучасний стан та характеристика
автомобілебудування як галузі промислового виробництва
країни / О. Г. Кривоконь // «Автомобіле- та тракторобудування».
Вісник НТУ «ХПІ». – № 56, 2011. – С. 78 – 86.
3. На чем будут возить урожай в 2016-м. Репортаж с
киевской
агровыставки.
Режим
доступу:
http://www.
autoconsulting.com.ua/article.php?sid=36324
4. Сайт ПАТ «АвтоКрАЗ». «Створене нове середньотонажне
шасі КрАЗ-5401Н2». Режим доступу: http://www.autokraz.com.ua
/index.php/uk/novini-ta-media/news/item/2915-sozdano-novoesrednetonnazhnoe-shassi-kraz-5401n2
5. Семирак О. С. Оцінювання характеристик ринку продукції
автомобілебудування в Україні / О. С. Семирак // Вісник
Національного університету «Львівська політехніка». Логістика.
– 2014. – № 811. – С. 340-346.
618

Менеджмент ХХІ століття: глобалізаційні виклики

6.
Фінансове
забезпечення
сільськогосподарських
підприємств // Пропозиція. – 2016. Режим доступу:
http://propozitsiya.com/ua/finansove-zabezpechennya-silskogospod
arskih-pidpriiemstv
7. Чайченко Ю.В. Огляд автомобільного ринку України та
тенденцій його розвитку / Ю.В. Чайченко, С.С. Яременко. –
[Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.rusnauka.
com/8_NMIV_2013/Economics/6_131535. doc.htm.
8. Щодо заборони з 1 січня 2016 року ввезення та реєстрації
автотранспортних засобів стандартів Євро-4 і нижче. Асоціація
міжнародних автомобільних перевізників України. Режим
доступу: http://www.asmap.org.ua/index1.php?idt= 63310&langid
=1
9. Юринець О. В. Тенденції та перспективи розвитку
автомобілебудівної галузі України в після кризовий період /
О. В. Юринець, О. Я. Марущак // Вісник Національного
університету «Львівська політехніка». Проблеми економіки та
управління. – 2013. – № 754. – С. 99-105.
10. World Economic Forum; Global Competitiveness Report
2015-2016; Date of data collection or release: 1st September 2015. –
Режим доступу: www.weforum.org/gcr Competitiveness, 2015

Potapiuk I. P., Ph.D,
Sirenko О. V., Ph.D,
Полтавська державна аграрна академія
ECONOMIC SECURITY SYSTEM ENTERPRISES:
STRUCTURE AND MAIN FUNCTIONAL
DIRECTIONS OF SECURITY
The concept of economic security is a hotly debated issue in the
researches of modern foreign and Ukrainian scientists. The majority
of them consider economic security as an integral aspect of national
and military security of any country.
Economic security of the company or enterprise implies their
sustainable, well-balanced and continuous development, which is
achieved by utilizing all kinds of resources and business
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opportunities. This approach guarantees and facilitates the most
effective use of the resources and coherent functioning of an
enterprise, providing basis for dynamic scientific, technical and
social development, and protects enterprises from internal and
external negative influences (threats) [3; 4].
The goal of the economic security of an enterprise is to ensure
such a state of enterprise functioning, which can promote achieving a
positive economic effect by obtaining profits and meeting the needs
of consumers. The system of economic security determines the state
of functioning and development of the business entity as a whole,
and each of its units/subdivisions, in particular.
The system of ensuring economic security of the business entity
(enterprise) includes a set of administrative, economic and legal
measures, introduced by the company management to protect the
financial interests of the organization from actual or potential threats
that might lead to the loss of basic resources.
In the focus of attention are the threats to economic security,
namely, those conditions and factors which, either due to the
objective or subjective factors, can negatively affect the state of
economic security of the enterprise.
The terms «danger» and «threat» are often used in the same
context indiscriminately, complementing meanings of each other.
But there exists certain slight difference between them. The threat is
an extreme measure of danger (immediate danger), and danger is a
possible (potential) threat, the scope of which is limited. What is
common in the content of the concepts “threat” and “danger” is the
ability to cause some harm to the security, in our case security of an
enterprise.
Accordingly, the threat to the economic security of a company
can be defined as destabilizing effect of the environmental factors
and/or subjective ones, related to the unfair competition or violation
of laws, norms and regulations that may cause potential or actual
losses to the organization.
There are two ways to ensure the company's economic/business
security:
a) pro-active activities – elimination of the causes of security
breaches, i.e the development and implementation of a set of
measures aimed at reducing and preventing losses for the enterprise
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and the workers, identifying the causes of violations of the security
regime and verifying adherence to the enterprise security
requirements;
b) reactive activities – implementation of measures aimed at
eliminating the consequences of security breaches.
To ensure the effective functioning of the economic security
system the following principles should be observed [5]:
1. Consistency, according to which, when it concerns enterprise
economic security, there can not be division into "important" or
«insignificant» items for the organization.
2. Reasonableness. The limited resources of protection, like all
other economic resources, require a profound scientific and technical
substantiation of decisions regarding the provision of economic
security.
3. Sufficiency. It is necessary to apply only those means and
methods of economic protection which are sufficient enough to
withstand the danger without attracting extra funds. Every time,
when the problem of protection against the immediate threat is to be
solved, the business entity chooses a model of behavior regarding the
danger within the limits of coercion, counteraction, deterrence and
reconciliation. The choice of a particular model is determined by the
level of the danger in every particular case.
4. Flexibility. This principle concerns the ability of the subject of
economic activity to be flexible and change quickly the model of
security, depending on the nature of the danger and its deployment.
5. Timeliness. An enterprise must have at its disposal welldeveloped models of security protection which correspond to the
level of danger deployment and utilize them opportunely alongside
with monitoring the specificity of danger or threat level.
6. The desire for protection. Certain economic entities not always
want to protect their economic objects. First of all, this situation is
typical for criminal elements in the enterprise management
structures, who regard the company as their own "purse." It occurs as
the result of interest conflicts between the business owners and the
managerial staff.
7. Ability to protect company’s security. The desire/will to defend
must be supplemented with the necessary tools that facilitate the
implementation of security plans.
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8. Lawfulness (legality) of the activities.
Another important issue to be revealed in the study concerns the
objects of economic security of the enterprise. We lay emphasis on
the following objects, having determined them as the major ones:
a) various aspects of the enterprise activities (manufacturing,
commercial, supplying, management, etc.);
b) property and resources of the enterprise (financial, logistical,
informational, intellectual);
c) personnel of the enterprise, shareholders, various structural
divisions, services, etc.
Regarding the subjects of the economic security of an enterprise,
they are the individuals, departments and services, engaged directly
into the security plan implementation.
The main functional elements of ensuring economic security of
the enterprise are labor, material, financial, intellectual and
information resources. All of them are integrated in the enterprise
security system and ensure its stable, sustainable development and
effective functioning.
The economic security of the enterprise guarantees its
productivity effectiveness, profitability of financial and economic
activities and satisfies the the needs and demands of consumers.
The analytical study of the issue under discussion allows to
identify the main functional components of the enterprise economic
security:
 the financial component, which is the responsibility of the
financial and economic services of the company and which implies
the most efficient use of corporate resources;
 the intellectual component involves maintenance and
development of the intellectual potential of the company and is the
responsibility of the Human Resources Department and the chief
engineer personally;
 the personnel component ensures effective management of the
enterprise staff;
 the technological component, responsibility of the
technological service of the enterprise, supervises the technological
discipline, improves the existing technologies and develops new,
more effective ones;
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 the legal component is managed by the legal and patent
licensing service, which provides legal support for the enterprise,
legal registration of contractual documents, judicial and arbitration
proceedings, legal training of the staff, executes the control over the
violations of the rules and norms of patent law;
 the information component provides effective information and
analytical support for the economic activity of the enterprise, and
implies fulfillment of certain functions by various departments of the
enterprise, which all together characterize the process of creation and
protection of the economic security information component;
 ecological component ensures compliance with current
environmental regulations, minimizing losses caused by the
environmental pollution;
 the power component is responsible for the physical security
of the employees of the enterprise and preservation of company’s
property;
 the marketing component characterizes the degree of
compliance of the internal enterprise development capabilities with
the external ones, generated by the market environment; the
functions of this component are performed also by the marketing
service;
 the interface component characterizes the reliability of an
enterprise interaction with business contractors, which is also a
jurisdiction of the marketing service.
Speaking about the system of economic security, it should be
noted that each component’s orientation to obtaining the final
positive result is an integrating factor of this system, which allows to
reveal the compatibility and structure of the system elements.
In view of this, the system of economic security of an enterprise
can be represented schematically as a combination of the following
elements:
 the purpose (providing reliable protection of vital interests and
fundamentals of the enterprise activity from internal and external
threats, when the authorities of this enterprise independently
determine the content and form of activity, necessary to ensure the
production of goods and services in the formats that contribute to the
effective functioning of the enterprise);
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 tasks and goals: to maintain protection of trade secrets,
protection of assets, financial viability, competitiveness, costeffectiveness, the ability of the company to self-development and
progress);
 interests of the enterprise (ability of the enterprise to operate in
the advanced playback mode; sufficient welfare level of the owners,
managers and personnel of the enterprise and the possibility of its
increase; efficient use of any kind of resources; financial stability;
growth of the enterprise competitiveness; scientific and technological
development of the enterprise; creation of economic and legal
conditions that prevent the emergence of conflicts between owners,
managers, employees and other stakeholders);
 priorities in the enterprise activities (increase of
competitiveness and economic efficiency on the basis of the latest
achievements of scientific-technological progress, improvement of
corporate culture);
 - threats to the economic security of the enterprise (external
and internal);
 threshold indicators of economic security (solvency indicators,
indicators of financial stability, business activity indicators,
economic efficiency indicators);
 legal support of economic security (regulatory and legal
framework of the state, constituent agreement and the statute of the
enterprise, its internal documents);
 economic security legal entities (judicial and law enforcement
agencies, board of directors, executive body, security service,
economic service and other structural divisions of an enterprise
affecting the results of its production-financial activities;
 objects of economic security (finance, personnel, information,
material values, business processes, company image, etc.);
 methods of ensuring economic security (development and
implementation of a package of measures aimed at neutralizing the
threats to the economic security of the enterprise).
The main aspects of the economic security system functioning
comprise [2]:
1) protection of commercial secrets and confidential information;
2) computer security;
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3) internal security;
4) safety of buildings and structures;
5) physical security;
6) technical security;
7) communication security;
8) safety of economic-contractual activity;
9) safety of transportation of goods and people;
10) security of promotional, cultural and mass events, business
meetings and negotiations;
11) fire safety;
12) environmental safety;
13) radiation and chemical safety;
14) competitive reconnaissance;
15) informational and analytical work;
16) propaganda, social, psychological, preventive and
prophylactic work among the staff and educating personnel on the
issues of economic security;
17) expert examination of the security system mechanism.
The key findings of the study provide theoretical framework for
modeling economic security of an enterprise. The model for creating
an enterprise's economic security system comprises the following
steps:
1. To identify the need to protect enterprise resources and to work
out the tasks for audit and conduct an official financial examination
of the organization's accounts; to estimate the level of economic
security of the enterprise, which provides further opportunities to
decide on the appropriateness of the threats managing and determine
the ways of ensuring security; to create matrix of risks and threats by
allocating areas of production-economic activity, in which the
economic interests of the business entity are concentrated.
2. To develop methodology for the establishment and functioning
of the economic security system, having defined, firstly, the
sequence of methods used in its creation, and the mechanisms
ensuring system functioning.
3. To elaborate the scheme of ensuring economic security of the
enterprise, which should reflect the real processes, taking place in the
activities of the company’s objects; to identify the subjects and
objects of protection, ways of managing economic security of the
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enterprise; to develop local legal regulatory framework that allows to
rank the functions of ensuring the economic security of the enterprise
and distribute them among the employees, thus providing legal
jurisdiction to the economic security of the economic entity.
4. To utilize the security plan as a complex of fundamental
patterns for ensuring the protection of the company’s personnel,
fixed assets, confidential information, etc.
5. To introduce the elaborated protection policies into every
sphere of company’s activity (supply and marketing, pricing,
financial, investment and human resources, etc.).
6. To provide each section/unit with the methodological
guidelines concerning organization of enterprise resources protection
against illegal encroachments.
7. To plan the work of security structures and create favorable
conditions for implementation of the plans and objectives of
economic security model.
8. To adapt the security system to the conditions that change
under the influence of the external and internal environment.
In large companies the system of ensuring economic security may
include the following structural units as subsystems [1]:
1. Department of Economic Intelligence. The functions of this
unit include obtaining the external information required by the
company's administration to make sound management decisions on
financial and economic issues. Gathering, processing and analysis of
this information are an important part of the not only economic
security system, but also marketing activities, since the enterprise
policy is being developed on its basis. In our opinion, it would be
appropriate to create this unit on the basis of marketing services. The
head of the economic intelligence department, being directly
subordinated to the head of the security service, must coordinate his
actions with the head of the marketing service unit.
2. Department of Economic Counterintelligence and Internal
Security. The functions of this unit include:
 combating internal corruption, counteracting employees’
attempts to damage the company;
 conducting official investigations of fraud, theft and other
wrongful or criminal actions causing damage to the enterprise;
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 counteracting threats from criminal structures;
 identifying among employees of the company those, who
transmit information to the criminal structures and economic
intelligence service of the competitors;
 careful examination of the CV of persons applying for a job in
the company;
 providing bodyguard service for managers and other personnel
of the enterprise;
 prevention of negative processes in the workplaces of the
enterprises that can cause emergency situations;
 safeguard of the movable and immovable property of the
company.
3. The Information and Analytical Department supervises a wellorganized accumulation, synthesis and analysis of the information
from various enterprise security areas, reveals positive and negative
trends in the process of providing economic security and other types
of it. This information is the basis for the department to give
recommendations to the management for further development of
these trends or for their neutralization.
4. The Information Security Department performs the following
functions:
 protects information which is a commercial secret of the
enterprise;
 develops and implements security regime measures
concerning the confidential information;
 prevents economic intelligence actions of competitors and
criminal organizations;
 ensures the security of local computers and internal computer
networks of the enterprise;
 provides trouble-free search in the Internet and safe usage of
other communication channels.
In the course of comprehensive analysis of the economic security
problem from the theoretical and practical point of view we have
revealed that:
1. Economic security of an enterprise implies creating such
conditions of an enterprise functioning, which would ensure its
positive economic development by making profits and meeting the
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needs of consumers.
2. The main objective of the enterprise’s/company's economic
security is to guarantee its stable and the most efficient functioning at
this stage and high potential for development in the future. The
purpose of creating enterprise's economic security system is to
protect sufficiently the appropriate security object’s vital economic
interests against threats.
3. The necessity to create economic security system is motivated
by the growing concern of the enterprises about stable and efficient
functioning of their goods and services at the market.
4. The need for economic security, on the one hand, is determined
by the interests of the individual economic entity in achieving the
goals of the business and, on the other hand, from the
macroeconomic perspective, by the interests of the national economy
on the whole. This provision stems from the fact that an enterprise is
a key element in the economic system and its successful functioning
ultimately influences the economic growth across the country.
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TEAMBUILDING: SYNERGY OF TEAM WORK
Human resource development is one of the integral components
of management of a modern enterprise, as it contributes to its
adaptation to the dynamic conditions of the business environment,
which require an innovative approach to strategic management of
human resources, and, accordingly, the development and
implementation of fundamentally new practices in personnel work.
Processes of personnel development ensure the effective use of labor
potential of both individual employee and the collective of the
enterprise as a whole, as well as increase the social and professional
mobility of the personnel. Therefore, practitioners and academics are
increasingly turning to Teambuilding (Team Building) as one of the
key innovative methods of staffdevelopment [1, p. 19; 2, p. 254; 9].
Undoubtedly, the problems of personnel management are actively
discussed in scientific and applied science literature, in particular, the
works of Belbin R., Dolgov M., Drexler A., Sibbet B., Ivanov S.
Tuckman B. and others are an important contribution to the
development of practical approaches to team building and
improvement of the socio-psychological climate of the team.
According to the theory and practice of both personnel management
and social psychology, there are a number of approaches and models
of Teambuilding (table 1) [5, 7, 8].
Teambuilding activities are usually organized by HR Department.
At the same time, there are a number of specialized consulting
companies that provide modern business services for Teambuilding,
designed to increase the level of coordinated team work of project
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teams and socio-psychological climate of the team, when
reorganizing, merging or forming a new team, etc.
Table 1
*
Basic approaches to Teambuilding
Author

Name
Brief description
Forming Storming The coverage of the main stages that each successive team
Tuckman B.
Norming
runs: formation, collision, rationing, execution, adjourning
Performing model
Effective team operations are ensured by balanced
participation of members and a clear distribution of team
Team Roles at
Belbin R.
roles: Resource Investigator, Teamworker, Co-ordinator,
Work
Plant, Monitor Evaluator, Specialist, Shaper, Implementer,
Completer Finisher
The model includes seven main stages of team work, which
Team
Drexler A.,
are inevitable in the development process: orientation,
performance
Sibbet B.
confidence building, goal clarification, responsibilities,
model
distribution of roles, high performance, upgrade
Determination of the main factors in the formation and
Dolgov M.
5F Model
development of the team: external environment, goal, leader,
team composition, interaction
*

basic approaches include only those technologies that are most relevant and
have found their implementation in the practice of domestic companies

Despite the fact that this segment of the consulting services
market is relatively new, there is an increase in the number of
companies providing Teambuilding services, and their key clients are
leading companies from different industries of Ukraine (Table 2).
Table 2
Main consulting companies, that provide Teambuilding services
in Ukraine and their key customers
Company
1

Basic services
2

KARS event
studio

Development of eventstrategies, corporate
events, team building

C141 (Creative
One 4 One)

Quest Event

Team building projects,
consumer promotion,
trade promotion,
corporate events
Conference service,
corporate events,
Teambuilding events,

Key Customers
3
АVК, Asbis, Avon, Аtlant, British American
Tobacco, Burda, Coca-Cola, Chevrolet,
Eurocar, Exon mobil, Gfk, Haute Valeur,
Furshet, Hyundai, Infiniti, JTI, KLM, Kraft,
Kyivstar,
lifecell,
MTV,
MacCoffee,
Procter&Gamble, Nissan Motor and others
ExxonMobil, MTC, Tchibo, Danone,
Milagro, Philips, SunInbev, Rainford, etc.

ABB, Kaspersky Lab, ERC, Bayer, Ericsson,
DTEC, Мetinvest, Seldico-LVMH, Renault,
HP, STB TV, 1+1 TV, Ukraina TV, Chanel,
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Company
1

Basic services
2
event marketing, BTL,
etc.

Catering
company
«Diligence»

Culinary Тeambuilding

School of
Teambuilding

Office Teambuilding,
practice for HR

Key Customers
3
INLINE GROUP, Symantec, Global Logic,
MIM-Kyiv, Interpipe, etc.
Alfa Bank, Ukrsibbank, DTEC, British
American Tobacco, Deloitte, Internews
Ukraine,
Billa,
Samsung,
Viasat,
Pharmaceutical firm "Darnitsa", L'Oréal,etc.
Kyivstar, МТS, Navigator, IT Solutions,
Corporation «IFC», Dragon Capital, Amway,
Avon, ТNK, Foxtrot, Nestle, Nielsen, British
Council, STB TV, etc.

Considering a wide range of conceptual, methodological and
practical approaches for the formation of an effective labor collective
and improvement of its socio-psychological climate, it should be
noted that the aspects of implementation of Teambuilding technology
as an innovative staff development tool need scientific substantiation
and practical development, especially while: organizing collective
implementation of tasks at the intersection of the interests of various
structural subdivisions of the company: short-term projects in
functional and weak matrix organizational structures; collective
decision-making in focus groups; problem-oriented operational tasks;
implementation of innovative technologies, etc.; identifying,
enhancing and using synergy of group interaction.
At the same time, the dynamism of the modern business
environment creates necessity of companies reorientation to projectoriented activities, and the most important unit of project
management is the formation and integration of team work. Thus, the
role of human resources is a key factor in the resultant effectiveness
of team actions, including the direction of the effectiveness of
synergistic interaction. It should be noted that the level of coherence
and effectiveness of team work is formed in a nonlinear relationship
with the individual characteristics of the team members and the
nature of the relationship between them. Such an approach forms the
need for continuous improvement of both theoretical, methodological
and practical approaches and tools for the effective use of human
resources, based on the leading achievements of management and
psychology, taking into account the relevant features of the project
(PM-Project Management) and knowledge-based (KM-Knowledge
Management) activities.
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Despite the fact that there are a number of specialized
consulting companies that provide Teambuilding services on the
market, the set of process technologies remains rather limited,
despite the application of an individual approach to organizing teambuilding activities for a particular company (table 3).
Table 3
Main Teambuildings of consulting companies in Ukraine
Technology
Rope course

Active-gaming
Teambuilding
Interactive
Teambuilding
Culinary
Teambuilding
Filming

City Quest

Description
The most effective type of personnel assessment, the main purpose of
which is the unification of the team of employees, where the factor of
unification is the victory of the team
Tasks are in the form of a game and are aimed only at building a team
Board games or brain rings available for any conditions that do not
require special effort from participants
Cohesion of the team takes place in conditions of uniting efforts to
achieve the goal of victory, despite competition and Inter-team rivalry
The most successful format of interaction between people with the
possibility of reincarnation and simultaneous involvement in the
fascinating creative process of both active and conditionally passive
participants
Organization of team work in the form of competitive struggle of the
game in the format of ‘urban orientation’. Includes the following
components: entertainment, sport and intellectual part

All of them are called to increase the level of collaboration
between project teams and improve the socio-psychological climate
of the team, but the creation of a technology for organizational
training of personnel in the system of team development during the
implementation of the project remains unresolved.The main
structural element of the organization is a team, and the ability to
manage it correctly is one of the most important components of
success of both a specific manager and the enterprise as a whole.
That is why the task of the head is to understand the structure of
socio-psychological interactions and to manage the team work,
taking into account the psychology of individual workers and the
features of group psychology [7].
Considering team building through the prism of the development
personnel management system, Teambuilding appears as a
prospective model of corporate management, which is one of the
most effective tools for HR because it is based on the construction
and development of an effective team that ensures the achievement
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of the project goals by identifying intellectual and emotional
potential of each employee and their involvement in joint teamwork,
that brings positive socio-environmental effects in the form of
synergy [4, p. 465]. It is appropriate to analyze the process of team
building from two main points, such as the option of natural group
dynamics, or as a set of special technologies for organizing,
stimulating and managing the socio-psychological development of
the group. The implementation mechanism of Teambuilding
accurately reflects the model of B. Tuckman (figure 1).

Fig. 1. The structure of Teambuilding process
This model includes the main phases [5, p. 422; 10], which is
imperative for each team to grow, deal with problems, find solutions,
plan work, shape results and collective intelligence. During the
implementation of Teambuilding appears the development of main
areas of interaction between the person and his/her environment
(figure 2) [1, p. 22; 10]: enhancement of communication interactions
in the team (development of informal connections both internal and
external); distribution of roles (empowerment and responsibility,
development of leadership qualities, decision-making skills); selfesteem (increase of self-confidence thanks to team successes);
internal reserves (under certain conditions it is possible to identify
hidden possibilities, develop skills of non-standard thinking);
increase the effectiveness of team performance.
The main feature of Teambuilding technology is to achieve goals
by creating a synergistic teamwork effect, based on the combination
of the strengths of each employee and their integration into a single
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strategy of the organization's activities (figure 3).

Fig. 2. Dynamics of team interaction effect [10]
Fundamental and highly important elements of effective
Teambuilding are: clearly set goals – are the guideline for the team;
defined roles – ensure the distribution of powers and responsibilities;
open and clear communication - is formed at the expense of
communicative skills; effective decision-making – collective team
consensus. Add-ins in this technology are [4, p.13; 5, p.420; 6, p.91;
9]: firstly, the balanced participation of each of the participants at the
expense of a certain contribution to the team's performance;
secondly, taking into account diversification, based on the
verification of ideas, methods, thoughts, experiences that form a
highly effective team; and thirdly, conflict management –
a constructive approach to conflict resolution.

Fig. 3. Main components of team building and effects of their
synergy [8, 9]
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Additional elements include a supportive environment built on
trust and corporate culture, as well as cooperative relationships team members feel the power of the synergistic effect, that is the
main goal of combining their efforts. The part of leadership means
that mentors provide the team with all of the above elements. In view
of the increasing interest of the business environment in using the
benefits of collective work (the implementation of PM– and KMtechnologies), it is appropriate to talk about Teambuilding's
approach, which activates the effective use of personal professional
and emotional assets of each team member with the minimum
number of conflicts on different levels and the maximum possible
efficiency (synergistic effect) of joint work (figure 4).
The proposed system of activation of group interactions for
formation and strengthening of synergy of team work, which is based
on knowledge management, suggests that knowledge itself is a
practical know-how possessed by an individual – it is a kind of
fundamental resource that provides its intellectual functionality.
Thus, knowledge is an intangible asset that contains cognitive
processes of perception, communication and learning, so human
phenomenon appears as the main and most valuable source of
knowledge, because it is the individual who "consumes" and
generates new knowledge. The process in the knowledge
management system is, first of all, a logical and formalized structural
artifact that regulates work in the organization, and therefore acts as
a basic element of conducting any kind of activity within the
organization [4, p. 37].
So, the main stages of Teambuilding must completely penetrate in
the knowledge management system at all stages of project work
(project initiation, determination of key factors, project planning and
implementation) and be relevant to the main components of
knowledge management technology (KM-strategy, KM-culture, KMprocess, KM-technology and KM-engineering that is characteristic of
project teams.
The development of practical Teambuilding activities that take
into account this technology significantly increases the efficiency of
teamwork in project teams of consulting companies and ensure the
effective implementation of the professional competencies of project
participants in the process of teamwork. Because teamwork
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coordination is a complex managerial process and requires constant
monitoring and response to changes, corporate actions aimed at
increasing the effectiveness of team interaction are used. From this
point of view, Teambuilding acts as a set of activities whose main
tasks are: improving team interaction, identifying and eliminating
communication problems, and strengthening the team. In this case,
the basis for Teambuilding is nanotechnology in the informal
atmosphere, that is, informal communication on corporate and
thematic events (today, active trainings with elements of role-playing
games are the most effective).

Fig. 4. Synergy of team work [8]
The successful implementation of Teambuilding technology
forms the collective intelligence of the group, which is aimed at:
team performance – mutual complement and support of team
members; alignment of strengths – combining key features of each of
the participants; «quick result» – achievement of goals through joint
activities. Thus, an effectively organized and united team of
professional and highly skilled workers can quickly and efficiently
address the challenges and adopt the most effective solutions to
complex organizational situations that are key to the success of the
company in a competitive environment.
The need in Teambuilding activities occurs mainly in areas where
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the principal is an effective group participation and knowledge
management orientation that is mostly inherent to the sphere of
service. This tool is a complex creative process that requires a lot of
intellectual efforts and considerable financial costs. The need for
Teambuilding activities in the development of employees performing
has appeared due to several factors, among which occupy a
prominent place: firstly, improving of communication among
employees, which in turn contributes to the harmonious and
coordinated activities of the team; secondly, conflict management
and creating a positive socio-psychological climate; thirdly, solving
the problem of staff adaptation. Teambuilding is an integrating
element in the system of personnel management at the level of
motivation and adaptation, and from this perspective highlights its
main purpose for enterprises in today's dynamic business
environment.
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ТЕОРЕТИЧНІ ТА ПРАКТИЧНІ АСПЕКТИ ВИЗНАЧЕННЯ
ЕФФЕКТИВНОСТІ ІННОВАЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ
ПРОМИСЛОВИХ ПІДПРИЄМСТВ
На початку XX ст. поняття «нововведення» освоїли
економічні науки, позначаючи ним нові комбінації з наявних
елементів, що робляться суб’єктами господарського життя і
сприймаються як джерело підприємницького прибутку. У 30-х
роках ХХ ст. Шумпетер Й.[1] вперше використав поняття
«інновація», маючи на увазі під цим зміни з метою
впровадження і використання нового вигляду споживчих
товарів, нових виробничих засобів, ринків і форм організації в
промисловості. При цьому Шумпетер Й. основну роль рушійної
сили економічного розвитку суспільства відводив не характеру
боротьби між капіталом і пролетаріатом (по Марксу К.), а
впровадженню нововведень в господарство держави. В ході
досліджень з’ясувалося також, що джерелом прибутку може
стати не тільки зміна цін і економія на поточних витратах, але і
радикальне оновлення і зміна продукції, що випускається.
Можливість забезпечення конкурентоспроможності підприємства
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коштом зміни ціни або зниження витрат завжди короткочасна і
має граничний характер. Інноваційний підхід виявляється більш
оптимальним, оскільки процес пошуку, накопичення і
перетворення наукового знання у фізичну реальність, по суті,
безмежний.
Одна з найважливіших умов функціонування сучасних
підприємств – безперервне наростання змін. Інновації
виступають як засіб, що дозволяє вирішувати проблеми, що
виникають в результаті безперервних змін. Причому ставка на
інновації стає ультрасучасною формою бізнесу.
Інноваційний процес в Україні характеризується трьома
визначальними чинниками:
– по-перше, наявністю об’єктивних умов для розвитку,
наявним
значним
науково-технічним
потенціалом
і
наукомісткими виробництвами;
– по-друге, необхідністю вийти з системної кризи;
– по-третє, недостатнім законодавчим, нормативним
забезпеченням та відсутністю джерел фінансування, а також
високим ризиком при продажі інноваційній продукції.
Характер сучасного розвитку економіки, обумовлений
наявністю кризових явищ, стимулює усі галузі національного
господарства до пошуку радикальних шляхів розвитку та
активізації інноваційної діяльності. У цих умовах пріоритетною
стає інноваційна діяльність спрямована на забезпечення
конкурентоспроможності продукції та ефективності бізнеспроцесів [2; 3].
Складність та тривалість інноваційного процесу на фоні
впливу дестабілізаційних чинників обумовлюють значні
труднощі щодо вибору та впровадження інновацій [4]. У зв’язку
з цим особливої актуальності набуває завдання дослідження
інноваційних процесів, яке зумовлює необхідність оцінки
ефективності інноваційної діяльності як основи прийняття
об’єктивних управлінських рішень.
Важливість проблеми ефективного інноваційного розвитку
підприємств
підтверджується
зверненням
до
даної
проблематики багатьох сучасних закордонних та вітчизняних
вчених-економістів. Вагомий науковий внесок у дослідження
інноваційної діяльності та особливостей оцінки інноваційних
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процесів для інноваційного розвитку підприємств зробили і такі
вчені, як зокрема Портер М. [5], Фатхутдінов Р. А. [6],
Андросова О. Ф. [7],
Череп А. В. [7],
Баранчеев В. П. [8],
Федулова Л. І. [9], Геєць В. М. [10] та інші. У працях
Возняк Г. В. [11], Колодізєва О. М. [12] та Гладій С. П. [13]
увага,
зокрема,
приділяється
питанням
фінансування
інноваційної діяльності.
В роботах вказаних авторів висвітлюються аспекти
інноваційної діяльності підприємств, а також питання оцінки
ефективності інноваційної діяльності в умовах ринкових
відносин. Проте, слід зазначити, що в науковій літературі ще
недостатньо розробленими є питання щодо оцінки
інноваційного розвитку підприємств саме машинобудівної
промисловості. Водночас, не зважаючи на вагомість даної
проблематики та посилену увагу до неї багатьох провідних
дослідників, невирішеними також залишаються питання щодо
визначення чинників, що впливають на успіх інноваційного
розвитку підприємств машинобудування в ринкових умовах
господарювання.
Основною метою дослідження є удосконалення методичного
підходу до визначення ефективності використання інноваційних
обладнання і технологій в залежності від питомої ваги витрат на
їх придбання з метою визначення впливу витрат інноваційної
діяльності на собівартість та рентабельність інноваційної
продукції, який базується на алгоритмі знаходження
оптимальних значень таких показників в залежності від
визначених значень питомої ваги витрат на інновацію.
Сьогодні діяльність підприємств здійснюється за умов
негативної дії чинників зовнішнього та внутрішнього
середовища. Відповідно загострення соціально-економічних
проблем в Україні вкрай негативно впливає на ефективність
розвитку та сам процес функціонування підприємств. Варто
відзначити, що одним з головних напрямів налагодження
фінансової діяльності та безпеки економічного розвитку
підприємств є впровадження інноваційних технологій, що
сприятиме
вдосконаленню
виробничого
процесу
та
автоматизації самого процесу виробництва. Поряд з цим, брак
необхідного обсягу фінансових ресурсів обмежує можливості
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налагодження інноваційної діяльності, що є доволі вагомим
напрямом розвитку за умов ринкових перетворень та
глобалізаційних процесів.
Показники інноваційного розвитку, серед яких особливе
місце займають показники інноваційної активності, стають
головними критеріями у визначенні економічної міцності
підприємства та його перспектив на світовому ринку.
Активізація інноваційної діяльності вимагає, з одного боку,
державного управління та координації дій всіх її суб'єктів, з
іншого боку - інтеграції всіх зацікавлених структур у реалізації
інновацій, залучення інвестицій, створення умов, що сприяють
інноваційному процесу та впровадження досягнень науки й
техніки в економіку країни [14].
Дослідження сучасного стану інноваційного розвитку в
Україні показали, що питома вага підприємств, що займалися
інноваціями зросла до 17,36% (2015 рік), в той час як питома
вага підприємств, що впроваджували інновації в порівнянні
менше на 2,16% (2015 рік) (рис.1).
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Рис.
1.
Інноваційна
активність
на
промислових
підприємствах України, (розроблено автором на основі [15])
Можливому впровадженню інновацій перешкоджають вагомі
чинники, у тому числі:
– відсутність коштів у межах підприємства;
– відсутність кредитів або прямих інвестицій;
– відсутність кваліфікованих працівників у рамках
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підприємства;
– труднощі в отриманні державної допомоги або субсидій
на інновації;
– відсутність партнерів по співпраці;
– невизначений попит на інноваційні ідеї;
– занадто велика конкуренція на ринку.
Аналіз динаміки витрат підприємств України на інновації
(рис. 2) виявив, що більший обсяг витрат спрямовується на
придбання машин, обладнання та програмного забезпечення.
Згідно зі статистичними даними у 2015 р. витрати на придбання
машин, обладнання та програмного забезпечення зросли, у
порівнянні з минулими роками, та склали – 11141,3 млн грн, що
майже 81% від загальної суми витрат.
13813,7
14000
11480,6

Загальна сума
витрат, млн.грн

11141,3

12000
9562,6
10000

8051,8

7695,9

8000
5546,3
6000

у т.ч придбання
машин
обладнання та
програмного
забезпечення ,
млн.грн

5115,3

4000
2000
0
2012

2013

2014

2015

Рис. 2. Динаміка витрат промислових підприємств України
на інноваційну діяльність, (розроблено автором на основі [15])
Класичний підхід, прийнятий у країнах з розвинутою
економікою, визначає такі фінансові джерела, які можливі для
залучення до інноваційної діяльності:
– власні кошти та засоби підприємства;
– акціонерний капітал;
– середньострокові та довгострокові банківські кредити.
В сучасних умовах формування джерел фінансування
інвестицій в Україні головну роль відіграють власні кошти
самого підприємства, які формуються коштом прибутку
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підприємства, тому важливе значення має ефективність
інноваційної діяльності, що характеризується такими основними
показниками як прибуток і рентабельність.
Ключовим показником ефективності інноваційної діяльності
підприємства, що характеризує кінцеві результати процесу, є
прибуток від інноваційної діяльності у формі грошових
накопичень, що являють собою різницю між доходами від
інвестиційної діяльності підприємства і витратами на її
здійснення. Прибуток – один з основних джерел фінансування
інвестиційної діяльності підприємства (рис. 3).
Рентабельність
дозволяє
в
загальному
вигляді
схарактеризувати прибутковість. Цей показник являє собою
результат дії різних економічних процесів. Аналізуючи
показники прибутку і рентабельності, статистика дає не тільки
загальну оцінку їх розміру, а й характеризує їх зміну під
впливом окремих факторів.
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Рис. 3. Джерела інвестування інноваційної діяльності на
промислових підприємствах України, (розроблено автором на
основі [15])
Встановлено,
що
підприємства
машинобудування
Запорізького промислового регіону будуть мати інноваційний
розвиток, який забезпечений зростанням чистого доходу, лише
за умови розробки та реалізації нових технологій, що вимагає
дослідження впливу на інноваційний розвиток використання
технологічних можливостей машинобудівних підприємств.
643

Маркіна І. А., Аранчій В. І., Сафонов Ю. М., Лепейко Т. І. та ін.

Підприємство ПАТ «Мотор Січ» – приклад з удосконалення
технологій виробництва, які дозволять подовжити життєвий
цикл виробів та задовольнити потреби споживачів. Зусиллями
заводських фахівців триває вдосконалення й впровадження
нових технологічних процесів, наскрізних комп’ютерних
технологій на всіх етапах життєвого циклу виробів – від
проектування й технологічної підготовки до виробництва й
супроводу в експлуатації, що дозволяє істотно знизити трудові й
матеріальні витрати підприємства, підвищити якість і надійність
продукції.
Для
аналізу
інноваційної
діяльності
підприємства
машинобудування необхідний аналіз-прогноз майбутніх
чинників успіху в умовах невизначеності та обґрунтування
витрат майбутнього періоду. На відміну від детермінованих
економічних процесів поточного виробництва, процеси
впровадження нової техніки та технології з їх подальшою
комерціалізацією мають стохастичний характер. Тому аналіз
впливів на прибуток слід будувати на основі методів
прогнозування, методів експертних оцінок, множинного
регресійного аналізу, а також ситуаційного та імітаційного
моделювання.
З ціллю удосконалення методичного підходу до визначення
ефективності використання інноваційних обладнання й
технологій пропонується здійснити:
– факторний аналіз показників інноваційної діяльності по
підприємству ПАТ «Мотор Січ», який дозволить врахувати
вплив різних чинників на фінансові результати діяльності
підприємства,
– розрахунок за статистичними даними та даними
фінансової звітності питомої ваги витрат на придбання,
модернізацію та реконструкцію обладнання і придбання та
розробку інноваційних технологій в собівартості реалізованої
інноваційної продукції по підприємству ПАТ «Мотор Січ»,
– обчислення впливу витрат різних видів інноваційної
діяльності на рентабельність реалізованої інноваційної
продукції,
– знаючи
співвідношення
між
показниками,
що
аналізуються,
розрахувати
максимальну
величину
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рентабельності реалізованої інноваційної продукції при
обмежених витратах на інноваційну діяльність.
Виконані практичні розрахунки показують, що зростання
питомої ваги інноваційних витрат на нові технології може
призводити до зниження рентабельності, тобто підприємству
необхідно контролювати співвідношення між інноваційними
витратами
та
ефективністю
інноваційного
розвитку
підприємства в майбутньому.
Висновки. Запропонований методичний підхід визначення
ефективності використання інноваційних обладнання й
технологій в залежності від питомої ваги на їх придбання, який,
на відміну від чинних, враховує обмеження витрат на
інноваційну діяльність дозволить підприємствам знайти
максимальні значення рентабельності реалізованої продукції
при обмеженнях витрат на інноваційну діяльність, планувати
перспективи впровадження інноваційного обладнання і
технологій з метою подальшого розвитку підприємства і в
цілому, як слідство, зменшити ризики при виборі пріоритетної
до впровадження сукупності інноваційних стратегій.
Подальший розвиток викладених положень автор пов’язує із
впровадженням у практику комплексної оцінки ефективності
інноваційної
діяльності
промислових
підприємств
удосконаленого методичного підходу.
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Сьомич М.І., к.держ.упр., доцент,
Полтавська державна аграрна академія
ФОРМУВАННЯ ЕФЕКТИВНОЇ СИСТЕМИ МОТИВАЦІЇ
ПРАЦІ НАЙМАНИХ ПРАЦІВНИКІВ ПІДПРИЄМСТВ В
УМОВАХ РИНКОВОЇ ЕКОНОМІКИ ТА ШЛЯХИ ЇЇ
ВДОСКОНАЛЕННЯ
Провідна роль у процесі мотивації належить потребам
людини, які в загальному вигляді можна подати як сукупність
трьох основних груп матеріальних, трудових і статусних. Тому,
й мотивацію правомірно поділити на матеріальну, трудову та
статусну.
Формування ефективної системи мотивації праці працівників
підприємств в умовах ринкової економіки характеризується
сукупністю форм зовнішнього впливу на трудову діяльність, яке
може бути ефективним тільки за умови матеріальної
зацікавленості
працівників
у
кінцевих
результатах
господарювання.
Характер причинно-наслідкових зв’язків між працею людини
та її результатами знаходить своє відображення в зростанні
добробуту, зміні соціального статусу працівників в умовах
демократичного суспільства. Можливості формування та
реалізація такого типу взаємозв’язків у ринкових умовах
визначаються рівнем усвідомлення державою об’єктивної
необхідності дотримання їх у процесі формування сучасного
господарського механізму. Тому, до першочергових завдань
владних структур належить державне регулювання всієї системи
організації оплати праці, основою якої повинен бути
прожитковий мінімум, оскільки підвищення мінімального
розміру оплати праці має стимулюючий вплив на її зростання.
Виходячи із встановлених блоків соціально-економічного
механізму
мотивації
праці
вважається
за
доцільне
запропонувати наступний порядок його дії (рис. 1).
Стимулювання праці в умовах ринкової економіки
характеризується сукупністю форм зовнішнього впливу на
трудову діяльність, яке може бути ефективним тільки за умови
матеріальної зацікавленості працівників у кінцевих результатах
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господарювання.
Повне чи
часткове
задоволення
потреб
Оцінка
винагороди

Винагорода за
проміжний та
кінцевий
результати праці

Виникнення потреб
чи перехід їх з
попереднього циклу

Мотиви і стимули
працівників

Ціннісні
регулятори

Людина
Методи
мотивації

Мета працівника та
підприємства

Праця

Відношення
до праці

Результат праці

Рис. 1. Пропонований порядок дії мотиваційного механізму в
первинному підрозділі підприємства
Це повинно досягатися шляхом вдосконалення системи
матеріального стимулювання найманих працівників з метою
зростання середньомісячної заробітної плати. Практика
свідчить, що вона, як основна форма доходу, стає залежною не
стільки від особистих результатів праці окремого працівника, як
від колективних та повинна охоплювати всі її функції у
комплексі.
Характер причинно-наслідкових зв’язків між працею людини
та її результатами знаходять своє відображення у зростанні
добробуту, зміні соціального статусу працівників в умовах
вдосконалення демократичного суспільства. Можливості
формування та реалізація такого типу взаємозв’язків в ринкових
умовах визначаються рівнем усвідомлення державою
об’єктивної необхідності дотримання їх у процесі формування
сучасного господарського механізму. Тому, до першочергових
завдань владних структур належить державне регулювання всієї
системи організації оплати праці, основою якої повинен бути
прожитковий мінімум, оскільки підвищення мінімального
розміру оплати праці є стимулюючим впливом на її зростання.
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З огляду сьогодення, вирішити проблему, яка пов’язана із
використанням власних фінансових ресурсів в підприємстві для
підвищення заробітної плати практично неможливо через їх
відсутність. Для забезпечення реалізації визначеного курсу
пропонуються заходи спрямовані на збільшення додаткових
грошових надходжень (рис. 2).
Заходи, спрямовані на забезпечення
додаткових грошових надходжень

за рахунок

підвищення

продуктивності
праці

економії
якості
продукції

прямих витрат

збільшення
Фінансових ресурсів

впровадження

прогресивних форм
організації виробництва,
управління і
матеріального
стимулювання

інноваційних
технологій

ресурсозбереження

Повернення
дебіторської
заборгованості;
залучення
кредитних
ресурсів,
інвестицій

спрямовані на зростання

ціни

виробництва продукції

прибутку

для забезпечення
встановленого мінімального розміру заробітної плати

Рис. 2. Класифікація заходів, спрямованих на збільшення
додаткових грошових надходжень в підприємстві
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Впровадження у виробництво запропонованих заходів
надасть можливість, використовуючи внутрішні резерви
підприємства, додатково отримати грошові кошти для
своєчасного підвищення реальних доходів працівників, що є
матеріальною основою розширення фондів нагромадження і
споживання колективу і суспільства в цілому.
Ці економічні категорії знаходяться у діалектичній єдності в
якій вбачається мета розширеного відтворення – більш повне
задоволення зростаючих потреб суспільства шляхом збільшення
виробництва продукції на основі підвищення продуктивності
праці, так як рівень заробітної плати визначається її
продуктивністю.
В умовах повної самоокупності і самофінансування
підприємства, розміри його доходів все більшою мірою
визначаються ставленням працівників до роботи, їх трудовим
внеском у громадське виробництво.
Оплату праці всього колективу за кінцеві результати
пропонується поставити в залежність від валового доходу.
Премії, доплати та додаткову оплату протягом року
розподіляти з урахуванням КТУ пропорційно до виплати
основної оплати праці та відповідно до факторів, які їх
підвищують або знижують (табл. 1).
Таблиця 1
Розмір зниження (підвищення) коефіцієнта трудової участі
Фактори, які підвищують коефіцієнт трудової участі
1
Загальні для всіх категорій працівників:
• застосування передових методів праці, раціоналізація,
новаторство
• суміщення професій, заміна відсутнього працівника
• навчання передовим методам праці (наставництво)
Працівники, які працюють в умовах підвищеного рівня
небезпеки:
• відсутність випадків виходу з ладу устаткування протягом
місяця
• утримання в зразковому стані машин та обладнання,
дотримання нормативних витрат палива
Фактори, які знижують коефіцієнт трудової участі:
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коефіцієнта
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2
0,2
0,2
0,1

0,1
0,1
Розмір знижок
коефіцієнта
трудової участі
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Продовж. табл. 1
1
Загальні для всіх категорії працівників:
• за кожен випадок спізнення на роботу:
від 15 до 60 хвилин
більше 60 хвилин
• порушення трудової дисципліни, поява на роботу в нетверезому
стані
• незадовільний санітарний стан робочого місця
• за кожен випадок порушення технології, крадіжок, втрати
товарно-матеріальних цінностей, закріпленого інвентарю,
знарядь праці, устаткування, обладнання
• недотримання правил техніки безпеки та правил протипожежної
безпеки
• за кожен випадок поломки устаткування та обладнання з вини
працівника:
• за кожен випадок несвоєчасної ліквідації поломки,
несвоєчасного проведення профілактики та ремонтних робіт
обладнання, техніки

2

0,1
0,2
0,3
0,1
0,2
0,2
0,1
0,1

У випадку, коли допускаються відхилення у виконанні робіт,
строках, передбачених календарним планом, або їх невиконання
у встановлені строки і це пов’язано з втратами продукції,
правління має право для виконання цієї роботи додатково
залучити людей і засоби з оплатою їх праці по діючих в
господарстві нормах і розцінках за рахунок фонду оплати праці
колективу підприємства.
Недостатньо уваги ще приділяється матеріальній мотивації
працівників. Підприємство повинно мати належно розроблене
положення про додаткову оплату праці, але як свідчить досвід,
працівники отримують лише компенсації за невикористану
відпустку.
Поряд з матеріальною мотивацією, заслуговує на увагу й
моральна мотивація до праці. Людина працює не тільки й не
стільки для задоволення першочергових матеріальних інтересів,
скільки для комплексного забезпечення широкого кола потреб
соціального, культурного, духовного характеру.
Система нематеріальної мотивації праці повинна ефективно
вирішувати одне загальне, найважливіше і найскладніше
завдання – забезпечити суспільне визнання кожної особистості,
повагу до кожного без винятку працівника. Кожне підприємство
прагне успіху і йому слід втілювати цю ідею в життя. Це можна
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робити завдяки множині стратегічних пристосувань, систем,
стимулів, цінностей, причому всі вони повинні посилювати
один одного.
Одним із способів мотивації персоналу є контрактна форма
трудового договору. У ринкових економічних умовах вона
щораз поширюється.
Організація професійного навчання підтримує зацікавленість
і участь підприємства в розвитку у співробітництві професійних
якостей, створюючи тим самим відповідний інтерес і обличчя
підприємства.
Одним із способів мотивації персоналу є планування кар’єри.
Стабільність зайнятості, чітка перспектива зростання безперечно пріоритетні потреби й мотивуючі чинники трудової
діяльності. А відтак плануванню кар’єри слід приділяти
першочергову увагу. Вона має безпосереднє відношення до
реалізації цілої низки потреб і впровадження в дію трудових,
статусних мотивів персоналу.
Однією з нагальних потреб кожної людини є вільний час і
сприятливий режим робочого часу. Враховуючи це, до
пріоритетних напрямів посилення мотивації трудової діяльності
можна віднести регулювання робочого часу та заохочення
вільним часом. Основним підходом до регулювання робочого
часу та заохочення вільного часу є надання додаткового
вільного часу. Цей засіб зовнішньої мотивації реалізується
диференціацією (зміною) тривалості основної та різноманітних
додаткових відпусток, їх дробленням на певні частини.
Нематеріальна мотивація праці передбачає застосування
покарань за порушення трудової дисципліни на виробництві.
За значні порушення (вживання алкоголю на роботі, бійка на
роботі. крадіжка або навмисне пошкодження майна, неявка на
роботу без поважних причин (попередження) протягом 3 годин,
груба непокора) призводить до:
 тимчасові усунення від роботи;
 звільнення.
Одним із основних заходів підвищення мотивації праці є
зміцнення трудової дисципліни за допомогою адміністративних,
соціальних та економічних методів. Це дозволяє скоротити
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необґрунтовані втрати робочого часу та підвищення
продуктивності праці.
Адміністративні методи ґрунтуються на владі, дисципліні та
покаранні. Адміністративні методи орієнтуються на такі мотиви
поведінки, як усвідомлена необхідність трудової дисципліни,
почуття обов’язку, бажання людини працювати в певній
організації, культура трудової діяльності (рис. 3).
Розвиток
самодисципліни

Культура
спілкування

Індивідуальність та
справедливість
покарання

Виховання
духовності,
розвиток звичаїв і
традицій

Моральні
стимули

Кар’єрне
зростання

впливають на
сприятливі міжособисті стосунки в колективі
задоволеність роботою
підвищення продуктивності праці
результативність господарської діяльності
зростання доходів працівників

Рис. 3. Напрями посилення дії моральних мотивів трудової
поведінки працівників в підприємстві
Серед соціальних методів управління основним є
забезпечення соціального захисту працівників. Цього можна
досягти через: формування колективу, створення нормального
психологічного клімату; задоволення культурних і духовних
потреб працівників; соціальний захист тощо.
Розроблення систем мотивації працівників до досягнення
запланованого рівня продуктивності праці є необхідною умовою
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реалізації програми управління продуктивністю праці на
підприємстві. Керівник підприємства завжди мусить пам’ятати,
що для успіху справи слід намагатися зблизити аж до
ідентифікації цілі і завдання організації з особистими цілями і
бажаннями працівників. Працівники повинні заздалегідь знати,
як заплановані результати щодо зростання продуктивності праці
відіб’ються на реалізації їх особистих професійних інтересів.
Досвід останніх років свідчить, що зростання продуктивності
праці можливе не тільки за рахунок застосування матеріального
заохочення працівників, але й використовуючи моральні
чинники, так як усвідомлена людиною потреба займати певне
місце на виробництві й виконувати відповідні функції є її
характерною рисою, і якщо ця потреба не задовольняється,
продуктивність праці поступово знижується.
Враховуючи сучасний стан розвитку підприємств та шляхи їх
вдосконалення, не можуть залишатися незмінними і домінуючі
на сьогодні моральні мотиви.
З метою формування ефективного мотиваційного механізму
високопродуктивної праці в підприємстві пропонуються
напрямки, спрямовані на посилення дії моральних мотивів з
урахуванням об’єктивних та суб’єктивних факторів, аналіз яких
дає підстави стверджувати, що активна участь працівників у
підвищенні ефективності виробництва за рахунок моральних
мотивів можлива при максимальному врахуванні потенційних
потреб та інтересів людини.
Отже, аналіз факторів впливу на розвиток діяльності
підприємств дає підстави стверджувати, що активна участь
працівників у підвищенні ефективності виробництва за рахунок
моральних мотивів можлива при максимальному врахуванні
потенційних потреб та інтересів людини з переходом до
пріоритетності потреб кожного індивідуума. Повна довіра до
нього, віра в його творчі та інтелектуальні здібності,
цілеспрямованість і розум, здатність самостійно вирішувати
свою долю - необхідна умова перетворення трудових ресурсів у
людський капітал із якісно новими соціально-духовними
характеристиками.
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ОЦІНКА РИЗИКУ ЯК СКЛАДОВА ІНТЕГРАЦІЇ РИЗИКМЕНЕДЖМЕНТУ В АНТИКРИЗОВЕ ФІНАНСОВЕ
УПРАВЛІННЯ
Трансформаційні процеси в Україні відбуваються в умовах
політичної й економічної нестабільності, невідповідності старих
законів і слабкої пропрацьованості нової юридичної бази. В
період радикальних інституціональних змін на розвиток
підприємств зростає вплив зовнішніх і внутрішніх соціально655

Маркіна І. А., Аранчій В. І., Сафонов Ю. М., Лепейко Т. І. та ін.

економічних факторів, які створюють умови невизначеності і
ризику, в той час, як свідоме управління ризиками ще не стало
стандартною
управлінською
діяльністю.
Антикризове
управління на будь-якому підприємстві має за необхідне
враховувати та оцінювати ризики, з якими пов’язана їх
діяльність, отже на даному етапі набуває актуальності інтеграція
ризик-менеджменту в антикризове управлінні, що в свою чергу
потребує нових методичних підходів до оцінки ризику
(кількісної і якісної) як складової діагностики антикризового
фінансового управління.
В наукових працях, І. Бланка [1], І. Балабанова [2],
В. Вітлинського [3] і ін., де управління ризиком розглядається
ізольовано, надаються загальні рекомендації щодо кількісної
оцінки ризиків для підприємств реального сектору з
використанням методів: експертних оцінок, економікостатистичних методів, оцінки фінансового стану, доцільності
втрат, розрахунково-аналітичних методів. Н. Внукова,
В. Смоляк [4] і М. Дядюк [5], розкриваючи проблему кількісної
оцінки ризику в умовах реальних підприємств, віддають
перевагу комбінованим методам, використовуючи аналіз
фінансових коефіцієнтів та відповідно статистичні методи і
доцільності втрат. А.Недосєкін, О. Максимов, Г. Павлов [6],
оцінюючи ймовірність (ризик) банкрутства застосовують метод
нечітких множин, О. Терещенко [7] – методи дискримінантного
аналізу.
Критична оцінка методичного інструментарію кількісної
оцінки ризику показала, що він залишається недостатньо
розкритим і потребує подальшого опрацювання, оскільки в
наявних дослідженнях не приймаються до уваги масштаби
підприємств, певна різниця в оподаткуванні і формуванні
фінансової звітності великих і малих підприємств, їх галузеві
особливості,
проблематичним
є
рівень
встановлених
нормативних значень фінансових коефіцієнтів, за оцінки
інтегрального
показника
ігнорується
критерій
мультиколеніарності при формуванні системи вибірки
показників, визначення вагомості їх впливу на загальні
результати аналізу недостатньо обґрунтовані і здебільшого
мають суб’єктивний характер, відчувається брак системного
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аналізу і комплексного підходу щодо кількісної оцінки ризику в
системі антикризового фінансового управління підприємством,
які сприяють більш ефективній діяльності суб’єктів
господарювання в конкурентному середовищі.
Метою дослідження є обґрунтування науково-методичних
засад комплексної оцінки рівня фінансових ризиків в системі
фінансового управління суб’єктів господарювання, враховуючи
їх галузеву приналежність, з огляду на формування стратегічних
заходів, направлених на їх більш ефективну діяльність і
недопущення розвитку чи поглиблення кризи.
В процесі управління фінансовими ризиками провідне місце
займає їх систематизація за видами залежно від впливу на
фінансовий стан підприємства (рис. 1), що одночасно надає уяву
про генеруючий фактор і дозволяє «прив’язати» оцінку рівня
ймовірності виникнення і розміру можливих фінансових втрат
за даним видом ризику із змінами відповідних чинників.
Ризик структури капіталу

Ризик зниження
рентабельності
власного
капіталу і
активів

Фінансові ризики
підприємств за
впливом на
фінансовий стан

Ризик
втрати
ліквідності
(платоспро
можності)

Ризик зниження оборотності
активів (ділової активності)

Рис. 1. Класифікація фінансових ризиків за впливом на
фінансовий стан підприємств
По-суті означені види ризиків (ризик структури капіталу,
ризик втрати ліквідності, ризик зниження оборотності активів,
ризик зниження рентабельності власного капіталу і активів) є
ризиками внутрішнього характеру і безпосереднього впливу
менеджменту підприємства. Так як за своїми наслідками в
фінансово-господарській діяльності важливо одержання
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прибутку, в процесі її здійснення основна увага має
концентруватись на внутрішніх (динамічних) чинниках
фінансового ризику. Використання даної класифікації як в
науковому так і в практичному аспекті дає змогу побудови
більш чіткої системи ризик-орієнтованого менеджменту
підприємств і раціонального підходу до виконання якісної і
кількісної оцінки фінансового ризику.
Ґрунтуючись на особливостях генерації і реалізації
ризикових подій, представлено удосконалену блок-схему ризикменеджменту, інтегровану в схему антикризового фінансового
управління. Дана модель (рис. 2) потребує комплексного
підходу та систематичної процедури оцінки, аналізу та
управління різноманітними видами фінансових ризиків.

Рис. 2. Інтеграція оцінки ризику в систему антикризового
управління підприємством
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Аналітичні методи

+
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+
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+
-

+
-
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+
+

Методи доцільності
втрат
Методи аналогій
Аналізу
фінансового
стану (нормативний)
Комбінований

+

+

+

+

+

Низька

+
+

+
+

--

+

+
+

Низька

+

+

+/-

+

Залежно від
вибору методів

Доступність
інформації на
підприємстві

Кількісна оцінка

Назва методів

Простота розрахунків

Оцінка ризику в ній визначається як один з найважливіших
етапів в системі антикризового фінансового управління, який
дає змогу проаналізувати встановлену величину рівня
фінансового ризику і його причин, оцінити його відповідність
етапу розвитку кризи на підприємстві та визначитись щодо
подальшого управління ним.
Вирізняють два види оцінки фінансових ризиків: якісну,
основне завдання котрої визначення чинників і обставин, що
ведуть до виникнення ризикових ситуацій та кількісну оцінку.
Порівняльна оцінка основних методів кількісної оцінки
фінансового ризику (табл. 1) показала, що залежно від обраного
методу оцінки рівень ризику може змінюватись, а досліджені
переваги методів щодо точності, простоти розрахунку і
одержаної інформації тощо, вказують на їх непридатність для
автономного застосування.
Таблиця 1
Порівняльний аналіз методів оцінки фінансового ризику

Практично
відсутня
Висока
Практично
відсутня

Висока

Оскільки процес оцінки ризику не завжди можна розділити
на самостійні етапи, і, дотримуючись думки науковців щодо
комплексного підходу у використанні методів оцінки ризику,
оскільки процес оцінки ризику не завжди можна розділити на
самостійні етапи, вважаємо, що найбільш об’єктивні і точні
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результати можуть бути досягнуті за синтезу методів якісної і
кількісної оцінки, причому в основу кількісних методів мають
бути покладені стандартні методи фінансового аналізу з
використанням моделі оцінки ризику, що ґрунтується на
фінансових коефіцієнтах, які відображають галузеву специфіку
фінансово-господарської діяльності підприємств і слугують
основою діагностики фінансового стану в антикризовому
фінансовому управлінні.
Задля ідентифікації та виявлення найбільш впливових видів
фінансового ризику використано експертний метод, як метод, за
допомогою якого допустиме визначення проблеми за деякими
ознаками, одержаними в результаті фінансово-господарського
досвіду і мінімумом інформації. За проблему малась на увазі
ідентифікація видів фінансових ризиків в фінансовогосподарській діяльності підприємств роздрібної торгівлі. При
цьому враховувалось, що ефективність експертних методів
залежить від правильності підбору експертної групи, а їх
результати
не
підлягають
точній
оцінці
внаслідок
суб’єктивності точок зору експертів. Серед сукупності
внутрішніх і зовнішніх ризиків, експерти виділили внутрішні
ризики, серед яких ризик структури капіталу (30,2%) і ризик
ділової активності (12,9%) мають найбільший прояв в діяльності
підприємств роздрібної торгівлі.
В процесі якісної оцінки фінансового ризику було
проаналізовано фінансові показники досліджуваної вибіркової
сукупності 38 підприємств роздрібної торгівлі м. Харкова,
поділені на суб’єкти малого бізнесу (МП) і крупні підприємства
(ВП), що дало змогу визначити найбільш важливі чинники, які
генерують фінансові ризики, зокрема: значні фінансові витрати
на обслуговування кредитних ресурсів, збиткова діяльність,
структура джерел фінансування і активів, незбалансованість
грошових потоків тощо.
Одержані результати R-аналізу свідчать про високий ризик
структури капіталу ВП на фоні зниження в динаміці і наявності
негативного значення власного капіталу у 2015 р. та про
прийнятний рівень ризику структури капіталу в діяльності МП,
оскільки фінансування товарних запасів вони здійснювали в
основному без залучення банківських кредитів, використовуючи
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лише товарний кредит; наявність певного ризику ліквідності,
оскільки близькі до нормативних значення коефіцієнтів
ліквідності забезпечувались в основному за рахунок товарної
складової; коливання рівня ділової активності сукупності
підприємств, що свідчить про наявність фінансових ризиків
зменшення оборотності, які негативно впливають на
формування фінансового результату; ризик рентабельності, що
проявляється в діяльності ВП протягом всього досліджуваного
періоду, а у МП у 2014-2015 рр. і скорочує можливості
підприємств щодо використання банківського кредиту (отже і
переваг, що регламентуються ефектом фінансового важеля).
Наступний етап дослідження – вивчення питань забезпечення
запасів джерелами фінансування і аналіз ліквідності балансу
задля визначення зон фінансового ризику, в яких перебувають
підприємства роздрібного сегменту. Для цього, відповідно
П(С)БО і з врахуванням галузевих особливостей підприємств
роздрібної торгівлі продовольчими товарами удосконалено
методики оцінки ризику за абсолютними показниками
фінансового стану (рис. 3, 4) [11].
Вихідні дані балансу
Компоненти алгоритму
Джерело з балансу
Запаси
Ф.1, ряд.1100
Власні оборотні кошти (ВОК=ОА – ПП)
Ф.1 ряд.1195 – ряд.1610
Нормальні джерела формування запасів (НДПЗ)
(ІІА – ІІП) + ряд. 1600+ ряд.1615
Загальні джерела формування запасів (ЗД)
(ІІА–ІІП+ІП) + ряд.1600+ ряд.1615
Показники забезпеченості запасів джерелами формування
1. Надлишок (+) чи нестача (- 2. Надлишок (+) чи нестача 3. Надлишок (+) чи нестача (-)
) ВОК для формування (-) НДПЗ для формування ЗД для формування запасів
запасів
запасів
±Фвок=ВОК – З
±ФНДПЗ=НДПЗ – З
±ФЗД=ЗД – З
Визначення типу фінансової стійкості
Тип фінансової стійкості
Фвок >0, Фндпз >0,
Фвок<0, Фндпз>0,
Фвок<0, Фндпз<0,
Фвок<0, Фндпз<0,
зд
зд
Ф >0
Ф >0
Фзд >0
Фзд <0
Абсолютна
Припустима
Нестійкий
Кризовий фінансовий
стійкість
(нормальна)
фінансовий стан
стан
стійкість
Шкала оцінки ризику втрати фінансової стійкості
Безризикова зона

Зона допустимого
ризику

Зона критичного
ризику

Зона катастрофічного
ризику

Рис. 3. Розрахункова модель оцінки ризику втрати фінансової
стійкості
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Аналіз фінансової стійкості за абсолютними показниками
показав, що нестача ВОК спостерігається у 2013 р. в 39,5%
вибіркової сукупності підприємств, у 2014 р. – у 26,3%, у 2015 р.
– у 21%, 9 підприємств мали негативне значення власного
капіталу, що є сигналом для їх менеджменту і власників про
необхідність прийняття заходів по забезпеченню рівня ВОК
хоча б на «0» відмітці, тобто прийняття заходів щодо
попередження росту ризику втрати фінансової незалежності.
Внесені пропозиції щодо формування джерел фінансування
дали змогу одержати більш об’єктивні результати щодо
розподілу підприємств вибіркової сукупності за зонами ризику,
що є визначальним в процесі прийняття управлінських рішень
відносно їх подальшого функціонування.
Аналіз ліквідності балансу (розподіл на групи)
Активи підприємства
Пасиви підприємства
А1 – найбільш ліквідні активи
П1 – найбільш термінові зобов’язання
А2 – швидко реалізовані активи
П2 – короткострокові пасиви
А3 – повільно реалізовані активи
П3 – довгострокові пасиви
А4 – важко реалізовані активи
П4 – постійні пасиви

А1≥П1, А2≥П2,
А3≥П3, А4≤П4

Абсолютна
ліквідність
Безризикова зона

Тип стану ліквідності
Умови:
А1<П1,
А2≥П2, А1<П1, А2<П2,
А3≥П3, А4≤П4
А3≥П3, А4≤П4

Нормальна
ліквідність

Порушена
ліквідність

А1<П1, А2<П2, А3<П3,
А4≤П4;
Σ (А1;А2;А3) <0
Σ (П1;П2;П3); П4<0
Кризовий стан

Шкала оцінки ризику втрати платоспроможності
Зона допустимого
Зона критичного
Зона катастрофічного
ризику
ризику
ризику

Рис. 4. Розрахункова
платоспроможності

модель

оцінки

ризику

втрати

Результати аналізу ліквідності балансів дозволяють зробити
висновок, що за досліджуваний період найбільша кількість
підприємств перебувала в зоні катастрофічного ризику, однак
мала місце тенденція до зниження з 60,5% у 2013 р. до 47,7% у
2015 р., що свідчить про динамічний характер фінансового
ризику і доводить доцільність індивідуального підходу до
оцінки ризику кожного суб’єкту господарювання.
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Аналіз абсолютних фінансових показників не в повній мірі
відображає реальний фінансовий стан підприємства, оцінка
якого не може бути обмежена лише критеріями фінансової
стійкості і ліквідності, ігноруючи при цьому прибутковість і
ділову активність, тому він був доповнений аналізом відносних
фінансових показників, які включають всі чотири критерії
фінансового аналізу (фінансова стійкість, ліквідність, ділова
активність і рентабельність) як в динаміці, так і в порівнянні з
нормативними і галузевими даними.
Погіршення показників оборотності в динаміці і наявність
збитків свідчить про достатньо високий фінансовий ризик в
діяльності підприємств вибіркової сукупності.
Порівняльний аналіз якісної оцінки фінансових ризиків за
абсолютними і відносними показниками дозволяє відзначити,
що застосування різних методик, які відрізняються набором
інформації, видом показників і вимогами до них, приводять до
деякої відмінності в оцінці ризиків.
Якісна оцінка фінансового ризику з використанням методів
фінансового аналізу абсолютних і відносних показників
засвідчила, що діяльність підприємств вибіркової сукупності
відбувається в зоні високого ризику, оскільки мають місце
проблеми щодо фінансової стійкості, платоспроможності,
зменшення ділової активності та збитковості діяльності. На
загальні результати вплинули результати ВП, які у 2013-2014 рр.
перебували у зоні критичного, а у 2015 р. – катастрофічного
ризику. Щодо МП, то протягом досліджуваного періоду їх стан
віднесено до зони допустимого ризику. Лише незначна кількість
підприємств вибіркової сукупності має стан фінансової
рівноваги,
тобто
постійно
знаходилась
в
стані
платоспроможності і для забезпечення певного рівня доходності
використовувала капітал, як мінімум для покриття витрат,
пов’язаних з його одержанням.
Якісний етап оцінки ризику в системі діагностики (табл. 2),
що ґрунтувався на коефіцієнтному фінансовому аналізі та за
абсолютними показниками за приведеними схемами (рис. 3, 4),
було апробовано на прикладі вибіркової сукупності підприємств
роздрібної торгівлі продовольчими товарами м. Харкова, як
попередній крок до кількісної оцінки ризику, дозволив
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виокремити структурні характеристики ризику: небезпека –
схильність до ризику – уразливість, проаналізувати конкретні
причини виникнення несприятливих подій і їх негативних
наслідків та етапи розвитку кризи на кожному з підприємств.
Однак на етапі якісного аналізу ризику в системі діагностики
антикризового фінансового управління було визначено і деяку
невідповідність результатів оцінки розвитку ризику і етапу
розвитку кризи, що для прийняття певних антикризових заходів
потребує більш чіткого визначення параметрів ризику, його
кількісної оцінки.
Таблиця 2
Результати якісної оцінки фінансового ризику вибіркової
сукупності підприємств роздрібної торгівлі продовольчими
товарами м. Харкова
Ризик
Ризик
структури ліквіднос
капіталу
ті

Вид
ризику

Розрахункова
модель
Абсолютні
показники
За фінансовими
коефіцієнтами
Абсолютні
показники
За фінансовими
коефіцієнтами

Підприємства
ВП
МП
ВП
МП
ВП
МП
ВП
МП

2013 р.
Кр
К
Д
Д
Д
Д
К
Д

Оцінка
2014 р.
Кр
К
Д
Д
Д
Д
К
Д

2015 р.
Кр
К
Д
Д
Д
Д
КР
Д

де Д – допустимий рівень ризику (відповідає стабільному стану),
К – критичний рівень ризику (загроза втрати платоспроможності),
Кр – катастрофічний рівень ризику (загроза банкрутства)

Критично
оцінюючи
наявний
науково-методичний
інструментарій кількісної оцінки фінансового ризику і,
виходячи із розробленої моделі проведення оцінки рівня
фінансового ризику (рис. 5), запропоновано методичний підхід
до оцінки фінансового ризику, що ґрунтується на використанні
інтегральної функції оцінки потенціалу багатовимірного
динамічного об’єкта, в рамках якої відбувається «зважування»
чинників,
запропонованої
М. В.
Шалановим
[8],
з
використанням елементів системного аналізу і економікостатистичних методів задля мінімізації впливу суб’єктивного
чинника на одержані результати і адаптованої нами до
специфіки діяльності торгівельних підприємств.
Відзначимо, що деяку суб’єктивність в пропонованій
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методиці кількісної оцінки ризику має лише процес вибору
рівня еталонів.

Рис. 5. Послідовність кількісної оцінки фінансового ризику
Еволюційний процес змін в діяльності роздрібних
підприємств передбачає зміну рівнів їх розвитку, отже і рівня
ризику. Природно, що однорідні об’єкти, що мають різні рівні
розвитку, мають різний потенціал і рівень ризику, можливості в
здійсненні процесу зміни як своєї внутрішньої структури,
реакції на негативні впливи зовнішнього середовища, тобто до
управління рівнем ризику.
За таких міркувань фінансовий потенціал підприємства
роздрібної торгівлі, як динамічно об’єкту, розглядається як
можливість
досягнення
підприємством
оптимального
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фінансового стану за умови використання можливості залучення
капіталу в розмірі, достатньому для проведення ефективної
інвестиційної діяльності, наявності власного капіталу, що
зумовлює виконання умов фінансової стійкості, ліквідності,
рентабельності авансованого капіталу, достатнього рівня ділової
активності та ефективної системи керування.
Тобто, фінансовий потенціал – це кількісна міра рівня
розвитку підприємства, оцінена сукупністю показників, що його
описують, а фінансовий ризик може трактуватись як можливість
недосягнення цільового (запланованого, нормативного –
еталонного) рівня потенціалу. Алгоритм розрахунку рівня
фінансового ризику надано на рис. 6.

Рис. 6. Алгоритм
фінансового ризику [10]

розрахунку
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інтегральної

оцінки
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В процесі відбору фінансових показників дотримувались
наступні вимоги: показники повинні розраховуватись на
підставі форм публічної фінансової звітності – балансу і звіту
про фінансові результати за єдиною методикою, показники
повинні бути відносними (коефіцієнти), вимірятись в частках
одиниці (чи відсотках), мати однакову направленість.
За відібраними фінансовими коефіцієнтами були сформовані
ієрархії системи показників за блоками: для МП і ВП, (рис. 7 і
рис. 8) з врахуванням факторних навантажень як показників, так
і блоків.

Рис. 7. Сформована система фінансових коефіцієнтів для
кількісної оцінки ризику ВП
Еталонні значення коефіцієнтів було з’ясовано індивідуально
по кожному підприємству з вибіркової сукупності (за еталон,
залежно від цілей і фінансового стану підприємства може
братись максимальне, середнє чи нормативне значення
фінансового коефіцієнту).

Рис. 8. Сформована система фінансових коефіцієнтів для
кількісної оцінки ризику МП
Умовні означення: Х11 – коефіцієнт абсолютної ліквідності, Х12 – коефіцієнт швидкої ліквідності, Х 13 – коефіцієнт покриття,
Х14 – коефіцієнт забезпечення ВОК, Х21 – коефіцієнт автономії, Х22 – коефіцієнт стійкості, Х23 – коефіцієнт маневреності власного
капіталу, Х31 – коефіцієнт оборотності активів, Х32 – коефіцієнт оборотності запасів, Х33 – коефіцієнт оборотності дебіторської
заборгованості, Х34 – коефіцієнт оборотності кредиторської заборгованості, Х41 – коефіцієнт рентабельності продажу, Х42 –
коефіцієнт достатності грошового потоку на погашення заборгованості, Х 43 – коефіцієнт рентабельності активів за прибутком до
оподаткування і сплати відсотків, Х44 – коефіцієнт рентабельності активів за чистим прибутком.
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На нашу думку, сформовані для оцінки фінансового ризику
показники об’єктивно відображають як галузеву специфіку
підприємств, так і особливості їх фінансової діяльності. Так, ВП
акцентують увагу на показниках оборотності, достатності
грошового потоку для підтримання платоспроможності і
фінансової стійкості, МП – на показниках рентабельності і
оборотності задля підтримання на належному рівні
самофінансування діяльності.
Таблиця 3
Економічна інтерпретація градації шкали ризику
Показники

Х12
0,07
0,25
0,8

Х13
0,92
1,17
1,44

X1 j

0,37

1,18

0,34

0,22

12,9

84,9

10,3

0,02

0,26

0,12

1 j

0,38

0,26

0,08

0,44

0,82

98,8

1,4

0,01

0,09

0,05

Роки
2013
2014
2015

Показники
блоку
структури
капіталу
Х21
Х23
0,24
-0,26
0,34
0,34
0,43
0,59

Показники
блоку
ліквідності

Показники блоку
ділової активності

Показники блоку
рентабельності

Х32
13,3
11,9
13,4

Х33
197,2
46,7
11,0

Х34
11,3
11,1
8,66

Х41
0,01
0,02
0,02

Х42
0,21
0,37
0,21

Х44
0,09
0,17
0,08

Інтегральна оцінка ризику розраховується за всім
комплексом відібраних показників, кожен з яких відображає
певний фрагмент фінансового стану і показує його наближеність
до цільового (еталонного).
Для якісної оцінки фінансового ризику в певний момент часу
сформовано градацію (межі) шкали ризику, яка носить
універсальний характер і може бути застосована як для різних
груп галузевих підприємств, так підприємств інших галузей.
Економічний зміст градації рівня фінансового ризику і його
якісної оцінки за шкалою надано в табл. 3. В процесі
градуювання шкали ризику були використані пропозиції
вченого Гранатурова В. М. [9].
Розроблені методичні підходи з повною деталізацією
розрахункового процесу (алгоритм див. рис. 6) апробовано за
даними підприємств вибіркової сукупності.
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Таблиця 5
Показники блоків ліквідності, структури капіталу, ділової
активності і рентабельності (підприємство з групи ВП)
Показники

Х11
0,01
0,07
0,06

Х12
0,27
0,32
0,31

Х13
1,04
1,09
1,15

X1 j

0,05

0,3

1,09

0,28

0,39

3,32

5,87

18,4

4,62

0,07

0,08

1 j

0,03

0,03

0,04

0,01

0,02

0,1

0,13

0,65

0,13

0,07

0,05

Роки
2013
2014
2015

Показники
блоку
структури
капіталу
Х21
Х22
0,29 0,41
0,27 0,38
0,28 0,39

Показники блоку
ліквідності

Показники блоку ділової
активності

Показники
блоку
рентабельності

Х31
3,21
3,33
3,42

Х32
5,93
5,95
5,71

Х33
17,7
18,4
19

Х34
4,52
4,57
4,77

Х42
0,12
0,08
-0,01

Х43
0,12
0,09
0,03

Вихідні фактичні дані одного з малих і одного з великих
підприємств та одержані результати показані відповідно в
табл. 4-5 та табл. 6.
З метою розробки заходів щодо зниження рівня ризику
потрібно звернути увагу на економічну інтерпретацію вагомості
ознак в потенціальній функції інтегральної оцінки фінансового
потенціалу, а також в потенціальних функціях, побудованих за
відповідними блоками показників системи і виявити пріоритети
управління.
Для цього спочатку аналізується потенціальна функція
інтегральної оцінки рівня фінансового потенціалу підприємства.
Пріоритетним блоком, який слід посилити, виступає блок, що
займає найбільшу вагу в структурі потенціальної функції
інтегральної оцінки фінансового потенціалу. Далі аналізується
вага ознак в потенціальній функції, побудованій за показниками
даного блоку, тобто вибирається показник з максимальною
вагою, потім черговий показник цієї ж функції з меншою вагою
і т.д.
В результаті ранжування блоків і показників всередині
кожного з них за вагомістю ознак, відбувається по суті
ранжування пріоритетів в управлінні фінансовим ризиком
підприємства задля його мінімізації і нарощення фінансового
потенціалу підприємства (табл. 6).
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Таблиця 5
Результати розрахунку інтегральної оцінки фінансового
ризику на підприємствах
Роки

2013 рік

2014 рік

2015 рік

Підприємства

МП

ВП

МП

ВП

МП

ВП

Інтегральна
оцінка
потенціалу
фінансової
стійкості

0,759

0,414

0,826

0,416

0,796

0,421

108,8

100,5

96,37

101,2

0,174

0,58

0,204

0,58

Ланцюгові темпи
зміни, %
Рівень
фінансового
ризику
Зона ризику
Оцінка розвитку
кризи

0,241
безризикова
загроза
кризи
відсутня

0,59
критичного
кризовий
стан

безризикова
загроза
кризи
відсутня

критичного
кризовий
стан

безризикова
загроза
кризи
відсутня

критичного
кризовий
стан

Концептуальна основа системи управління фінансовими
ризиками шляхом ранжування пріоритетів, дозволить
керівництву підприємства створити комплекс рішень і прийняти
ряд антикризових заходів, які є умовою сталого розвитку та
конкурентоспроможності та забезпечення швидкого реагування
на зміну зовнішнього середовища. Крім того, ця система
дозволяє підвищити ступінь гнучкості підприємства у разі
виникнення негативних наслідків у тих чи інших фінансовогосподарських ситуаціях, або при використанні різних способів
зниження ризиків.
Для підтримки прийнятного рівня ризику з метою розробки
превентивних заходів доцільна організація моніторингу їх рівня.
В даному дослідженні за основу прийняті річні показники.
Однак, для забезпечення управління фінансовими ризиками і
планування подальшого функціонування підприємств, для
оцінки рівня фінансового ризику надзвичайно важливе
використання управлінської інформації та обліково-аналітичних
даних за більш короткий період (місяць, квартал), що дозволить
оперативно реагувати на рівень ризику і певним чином
коригувати діяльність підприємства.
Заключним етапом управління ризиками є контроль і
коригування цілей з врахуванням нової інформації про наявні
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збитки і прийнятих заходах щодо їх мінімізації. Таким чином
створюється система прийняття рішень, що забезпечує
максимально ефективне досягнення цілей антикризового
управління.
Таблиця 6
Ранжування пріоритетів в управлінні фінансовою стійкістю

~y

Підприємство ВП

Підприємство МП

Блоки
Вагове
значення
Ранг
Показники
Вагове
значення
Ранг

Інтегральна оцінка ( )= 0,33у1+0,275у2+0,839у3+0,334у4
ліквідності структури ділової активності
рентабельності
(у1)
капіталу
(у3)
(у4)
(у2)
0,33
0,275
0,839
0,334
3
Х12
0,27

Х13
0,96

2

1

1

2

1

2

3

Х 34
0,52

Х 41
0,7

Х 42
0,6

Х 44
0,4

2

1

2

3

~y
Інтегральна оцінка ( )= 0,27у1+0,44у2+0,86у3+0,03у4

Блоки
Вагове
значення
Ранг
Показники
Вагове
значення
Ранг

4
1
Комплексна оцінка
Х 21 Х 23 Х 32
Х 33
0,98 0,21 0,85 0,01

(у1)
0,27

(у2)
0,44

(у3)
0,86

(у4)
0,03

3

2
Комплексна оцінка
Х13 Х 21 Х 22 Х 31 Х 32
0,8 0,6 0,7 0,3 0,6

1

4

Х11
0,1

Х12
0,5

3

2

1

2

1

4

2

Х 33
0,7

Х 34
0,3

Х 42
0,9

Х 43
0,4

1

3

1

2

Розроблений
механізм
оцінки
ризику
може
використовуватись для внутрішнього управління, в процесі
прийняття інвестиційних рішень, для виявлення лідерів серед
підприємств, показники діяльності яких можуть служити як
еталонні і використовуватись менеджментом підприємств для
розуміння і оцінки власних дій і результатів порівняно з іншими
підприємствами галузі.
Запропонований методичний підхід оцінки фінансового
ризику є одним з початкових кроків до впровадження ризикорієнтованого менеджменту і інтеграції антикризового
фінансового управління і управління ризиком. Перевагою
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пропонованого механізму оцінки фінансового ризику є
зрозумілість і доступність проведення як крупними
підприємствами, так і суб’єктами малого бізнесу з врахуванням
їх галузевої приналежності.
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ТЕОРЕТИЧНІ АСПЕКТИ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ
ІННОВАЦІЙНОЇ ПРАЦІ
В сучасних умовах господарювання зростає актуальність
удосконалення інноваційної праці в умовах підвищення
ефективності її використання. Залишаються актуальними
визнання нової сутності та змісту категорії «інноваційна праця»,
врахування сутності споріднених категорій, також особливостей
інноваційної праці та відмінностей між різними її видами.
Питанням трактування поняття інноваційної праці, її
особливості та
характеристики висвітлені в працях таких
зарубіжних та українських вчених: Завлин П. Н., Беклешов В. К,
Щербак В. Г., Василенко В. М., Мороз О. С., Бунтовський С. Ю.,
Друкер П., Зеленов А., Коваль Л. А., Стремоусова О. Г. та ін.
Наприклад, узагальнення теоретичних підходів до визначення
змісту поняття «інноваційна праця» здійснив Бунтовський С. Ю.
Але цей автор дослідив співвідношення «інноваційної праці»
тільки з такими спорідненими категоріями, як «людський
капітал», «трудовий капітал», «інтелектуальний капітал»,
залишаючи поза увагою розгляд таких категорій як
«інтелектуальна праця» та «управлінська праця». У роботах
Беклешова В. К., Завлина П. Н. визначено сутність та особливості
дефініції
«інноваційна
праця».
Захарчин
Г. М.,
Любомудрова Н. П. досліджують новий зміст та особливості
інноваційної праці. Однак у всіх цих роботах
однозначно не визначено єдиного підходу до сутності
дефініції «інноваційна праця» та чітко не виявлено її
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особливості.
Це свідчить про актуальність визначення сутності
інноваційної праці та урахування її особливостей.
Тому мета дослідження полягає у узагальненні теоретичних
засад щодо визначення сутності дефініції «інноваційна праця»,
виявлення її особливостей та відокремлення від споріднених
категорій.
Для досягнення зазначеної мети поставлено такі
завдання:поглибити розуміння сутнісного змісту «інноваційна
праця» як економічної категорії, розкрити її особливості та
відмінність від дефініцій «інтелектуальна праця» та
«управлінська праця».
Оскільки серед учених [1-20] немає спільної точки зору щодо
визначення поняття «інноваційна праця», її особливостей і
відмінностей від інших видів праці, було узагальнено діючі
підходи до визначення сутності категорії «інноваційна праця» з
урахуванням її особливостей та відокремлення зі спорідненими
категоріями, за результатами якого можна зробити наступні
висновки:
По-перше, характеризуючи інноваційну працю необхідно
дослідити її особливості та відмінності від інших видів праці,
таких як «інтелектуальна праця» та «управлінська праця».
Згідно проведеного дослідження виділено особливості
інноваційної праці, що сприятиме підвищенню ефективності
інноваційної діяльності та її активізації.
На основі дослідження різних підходів зарубіжних та
вітчизняних вчених було отримано наступні результати щодо
визначення сутності категорій «інтелектуальна праця»,
«управлінська праця» (табл. 1-2).
Узагальнення формулювання категорії «інтелектуальна
праця» дозволяє стверджувати, що на сьогодні дефініцію
«інноваційна праця» можна розглядати з різних точок зору.
Більшість авторів розглядають інтелектуальну працю як
«розумову». Деякі вчені пов’язують «інтелектуальну працю» з
інтелектуальною роботою або з системою функцій.
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Таблиця 1
Визначення поняття «інтелектуальна праця» за різними
підходами сучасних вчених
(розроблена автором на основі [6,12,16,19])
№
п/п
1
1

Автор

Поняття

2

3
Інтелектуалізація праці, як прояв її нового змісту,
спонукає до використання креативних підходів під
час
формування
мотиваційної
політики
підприємства, спрямованих на індивідуалізований
підхід до мотивання й стимулювання праці.
1.Це внутрішня діяльність людини. Інтелект
виступає як характеристика внутрішніх процесів
професійної діяльності людини (мислення) і
забезпечує процес інтелектуальної праці.
2. Система функцій, які відповідають ієрархічно
взаємозалежним видам професійної діяльності
3.
Це
доцільна
інтелектуальна
діяльність,
спрямована на генерацію нової інформації з метою
задоволення особистих, професійних і соціальних
потреб людини.
1.Через інтелектуальну працю реалізується власне
загальна праця й ефективність функціонування
суспільної праці.
2. Інтелектуальна праця завжди втілюється в
конкретній, певній формі й у цій своїй якості вона є
корисною або конкретною працею, що створює
споживчу вартість.
Інтелектуальна праця присутня в процесі будь-якої
роботи і розумової і физичної

Г.М. Захарчин, Н.П.
Любомудрова
[6, с. 105 ].
2

3

Щербак В.Г.
[19, с. 254 ].

4
5
6

7
8
9

10
11
12
13

Д.Белл,
А.Гальчинський
С.Глазьєв,
І.Каленюк,
В.Прощак,
Й. Шумпетер та ін.
[19, с. 254 ]
Стремоусова О. Г.
[16, с. 5 ]
Друкер П.
[18, с. 10 ].
Кирсанов К. А.,
Буянов В. П.
[12, с. 2]

Зеленов А
[12, с. 2]

1.Праця, основною рушійної силою є знання.
Знаходиться у складі розумової праці і її виявлення
можливо в силу специфічності і якості трудового
процесу його мотивів, стимулів і результатів
виконаних дій
1.У складі має творчу компоненту
2.Діяльність, де превалюють розумові зусилля
3.Принципово новий синтез природних
та
соціальних можливостей людини
4. Праця, при здійсненні якої робочим органом, що
створює продукт, є мозок
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Таблиця 2
Визначення поняття «управлінська праця» за різними
підходами сучасних вчених (розроблена автором на
основі [1,4,5,8,9,17,18])
№
1
1

2
3
4
5
6
7

8
9

Автор
2

Поняття
3
1.Це практичне виконання функцій управління в організації,
призначенням якого є забезпечення цілеспрямованих і
Томпсон А.А.,
скоординованих зусиль інших людей щодо вирішення
Стрикленд А.Дж.
поставлених завдань.
[18, с. 10]
2.Як комплекс організації праці та праці з людьми у процесі
постановки та реалізації цілей.
А.В.Череп,
Л.Г. Олейнікова,
О.Г.Череп,
О.В.Ткаченко
[18, с. 10]

1.Складається з вироблення, прийняття та організації виконання
управлінських рішень.
2.Це продукт мислення суб’єкта управлінської праці.
3. Є перш за все, розумовою.
4. Це взагалі робота інтелектуальна

1. Переважно розумова праця. Вона, хоча безпосередньо і не
виступає творцем матеріальних благ, є невід’ємною частиною
Балабанова Л.В. праці сукупного працівника.
Сардак О.В.
2. Це вид суспільної праці, основним завданням якої є
[1, с. 9-10]
забезпечення цілеспрямованої, скоординованої діяльності як
окремих учасників спільного трудового процесу, так і трудових
колективів в цілому.
1. Розумова праця; робота з людьми; інформаційна природа;
широке коло завдань, що вирішуються.
2. Творчий характер (велика питома вага творчих операцій).

10
11

Румянцева З.П.
[1, с. 11]

12

Вид трудової діяльності по виконанню функцій управління у
В.Н.Василенко,
корпорації, не може не враховувати предмет управлінської
О.С. Мороз
діяльності та засобів за допомогою
яких здійснюється ця
[4, с. 9]
діяльність

13
14
15

16
17
18

19

Куліпанов К.О.
[8, с. 6]

Лисенко Ю.В.
[9, с. 5]

В.О. Сумін
[17, с. 70,227]

1. Творча діяльність людини, спрямована на здійснення процесу
управління як єдиного цілого, тобто сприйняття інформації,
ухвалення рішення у вигляді управлінського рішення і віддачу
розпоряджень, контролю за діючим перетворенням рішення в
практичному житті.
2.Розумова праця, хоча і пов’язана з витратами фізичних сил.
3.Це творча праця, що обумовлює неможливість привести її до
будь-яких норм часу.
1. Один з найскладніших видів розумової діяльності людей,
2. Відрізняється надзвичайною складністю і різноманіттям,
наявністю великої кількості форм і видів, численними зв’язками
з різними явищами і процесами матеріального виробництва.
3. Це переважно розумова, інтелектуальна праця, основою якої є
творчість і в якій традиційно виділяють три різновиди розумової
праці: евристична праця, адміністративна праця і операційна
праця.
Це конкретна розумова праця в системі комунікацій
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Продовж. табл. 2
1
20

2
3
Дороніна М.С.,
Литовченко І.В.,
Унікальна діяльність, яку необхідно заохочувати, постійно
Михайленко Д.Г.,
удосконалювати з урахуванням змін зовнішнього середовища..
Полубєдова А.О.
[5, с. 26]
21
Друкер П.
Не створює матеріальні речі, а «виробляє» знання, ідеї,
[18, с. 10]
інформацію.

Згідно наведеним вище визначенням сутності управлінської
праці можна стверджувати, що вчені пропонують різні підходи
до трактування дефініції. Більшість авторів асоціюють
управлінську працю з розумовою. Багато використовують
сполучення «творча праця» або «творча діяльність».
Для обґрунтування визначення інноваційної праці необхідно
виділити її особливості.
Аналіз праць авторів [1, 2, 3, 7, 8, 9, 12, 15, 16, 19] дозволив
виділити наступні особливості інноваційної праці (табл. 3).
Таблиця 3
Особливості інноваційної праці у працях вчених
(розроблена автором на основі [1,2,3,7,8,9,12,15,16,19])
№ п/п

Автор

Особливості інноваційної праці

1

2

3
1. не завжди видна її зв'язок з кінцевими результатами
виробництва.
2.Інноваційна праця залежна від кінцевих результатів
продуктом і предметом своєї праці – інформацією
(накази, довідки, звіти) у зв’язку із чим управлінські
працівники не мають пряме відношення до формування
готової продукції
2.Конкретна спрямованість на виконання відповідних до
посадових обов'язків робіт (завдань), які документально
оформляються у рішення, довідкову інформацію,
звітність і т.д. У зв'язку із цим кожна окремо взята
управлінська робота і їх сукупність стають об'єктом
оцінки праці фахівців.
1.Присутність творчості та креативності
2.Можлива тільки у конкретному середовищі
4.Необхідна організація та управління інноваційним
процесом
1.необхідно
виявлення
фактор-мотиваторів,
що
впливають на трудову поведінку людей
2. сприяє розвитку якісних характеристик

Г.А.Дмитренко,
В.В.Якимчук
1

2

3

Стремоусова О.Г.

Бунтовський С.Ю.
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Продовж. табл. 3
1
4
5
6

2
Сенічкіна О.Е.
Румянцева З.П.
Лисенко Ю.В.

Куліпанов К.О.
7

Коваль Л.А.
8

Щербак В.Г.
9

В.К.Беклешов,
П.Н.Завлин
10

11

Зеленов А.

3
1.здіснення інноваційної праці пов’язане з якостями
виконавців
1.інформаційна природа
2.творчий характер
1.Складність і різноманітність
2.Евристичність і креативність
1.Характеризується високим ступенем складності, яка
визначається ступенем самостійними особливостями
виробництва
2.Загальним підсумком діяльності сукупного працівника
3. Розумова
1.У змісті інноваційної праці є творча компонента
2.Завдання у сфері інноваційної праці є більш складними,
ніж в інших сферах діяльності, оскільки вони потребують
особливого мотиваційного механізму.
3.Залучення висококваліфікованих кадрів
4.Необхідність специфічних методів спонукання до
розвитку інноваційної праці.
1.Інтенсивність та продуктивність
2.Абстрактна та конкретна праця одночасно
3.Творчість та креативність
4. Еквіфінальність - це здатність досягти поставлених
цілей незалежно від вихідних умов
5.часоємкість – відображається у значному проміжку
часу між упровадженням результатів інтелектуальної
діяльності.
1.Імовірнісний характер і ризик, унікальність і
неповторність, новизна та оригінальність виконуваних
робіт
2. є пізнавальний елемент
3. Відсутність строго регламентованого технологічного
процесу
4.Має місце творчий пошук нового
5.Робота виконується по інтуїції.
6.Результатом праці є наукова інформація, нове
фундаментальне знання про техніку та технології.
7.Має дискретний характер. Оскільки складається з
різних неповторюваних елементів
8.вимоги високої кваліфікації сукупного наукового
персоналу від ученого до робочого.
9 Найбільш інтенсивна праця. Особисті здібності
науковця мають найчастіше вирішальні значення
1.Інноваційна праця створює можливість ототожнення й
труднощі у виокремленні кожного з видів праці
2. Не є регламентованою і шаблонною
3.Не можна однозначно її оцінювати за витратами
оскільки результати багаторазово перевищують витрати і
відрізняються споживчої вартістю
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Згідно з проведеним дослідженням та наведеними вище
особливостями інноваційної праці (табл. 3) можна визначити
особливості інноваційної праці:1) креативність і евристичність;
2) має пізнавальний елемент; 3) основа інноваційної праці це
наукові знання; 4) має творчий характер; 5) відсутність «строго
регламентованого технологічного процесу» [2]; 6) результатом
інноваційної праці є наукова інформація;7) для інноваційної
праці характерні високий ризик, невизначеність та імовірність;
8) здійснення пов’язане з персональними якостями виконавців;
9) потребує висококваліфікованих кадрів; 10) оцінюється не
тільки за витратами; 11) труднощі у процесі її виконання та
впровадження; 12) найскладніша праця; 13) здійснюється з
інтуїції; 14) має високу частку новизни та унікальності; 15) її
результат – це продукт.
Проведений аналіз особливостей інноваційної праці дозволяє
відокремити інноваційну працю зі спорідненими видами праці.
По-друге, у процесі забезпечення інноваційної праці
необхідно визначити сутність та зміст категорії «інноваційна
праця». У сучасних умовах існують різні підходи до
трактування дефініції «інноваційна праця» (табл. 4).
Таблиця 4
Визначення поняття «інноваційна праця» за різними
підходами сучасних вчених (розроблена автором
на основі [2,3,6,7,10,14,16-18])
№п/п

Автор

Поняття

1

2

1

Коваль Л.А.
[7, с. 6]

3
Це трудова діяльність творчого змісту, яка
спрямується на використання результатів наукових
досліджень і проведення розробок нових ідей для
поширення та оновлення номенклатури, поліпшення
якості продукції (товарів, послуг),
Це трудова діяльність, для якої характерна висока
частка
знаннєвої,
інтелектуальної,
творчої
компоненти і яка здатна задовольнити суспільні
потреби з більш корисним ефектом.

2

П. Друкер,
Д. Богиня,
А. Колот,
Л. Коваль
[3, с. 6]

3
4

Панченко А.Ю.,
Сарабский А.А.
[14, с. 5]

1.Психоемоційна енергія, яка певним чином
обгрунтовується прагненням до пізнання
2. Можливість реалізації завдань на основі
розширення сфери експериментальної ситуації
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Продовж. табл. 4
1

2

5
6
7

Міжгалузеві
методичні
рекомендації
[18, с. 10]

8

Юделевич М.А.
[2, с. 20]

9
10
11

12
13

14
15
16
17
18
19
20

21
22

Беклешов В. К,
Завлин П. Н.
[2, с. 20]

Стемоусова О.Г
[16, с. 5]
Бунтовський С.Ю.
[3, с. 6]
Сенічкіна О.Е.
[17, с. 6]
Захарчин Г.М.,
Любомудрова Н.П.
[6, с. 105]
Зеленов А.
[14 с. 4]
Мазина А. О.
[ 10, с. 317 ]
Пузиня К. Ф.
[ 2, с. 20]

3
1.Творчий вид розумової праці
2. Один з видів розумової праці й пов'язаний з
пошуком та переробкою різноманітної інформації
3.Це доцільна діяльність по створенню науковотехнічної продукції та послуг.
Творча діяльність, спрямована на отримання,
систематизацію та переробку нових, оригінальних,
доказових відомостей
1. Творча праця не тільки з проведених дослідженнях,
але й за одержуваними результатами.
2. Розумова робота, але не виключає необхідність
застосування фізичної енергії
при проведенні
окремих етапів робіт
3. Органічна єдність творчої та експериментальної
енергії.
1. Створення нових продуктів, рішень, підходів з
присутністю таких елементів, як творчість і
креативність, при цьому і творчість і креативність
передбачає створення нових продуктів, рішень,
підходів.
2. Вищий рівень інтелектуальної активності
Це трудова діяльність
1. Специфічна форма трудової діяльності творчого
змісту
1.Переважна частка інтелектуальних функцій
2.Творча робота
3.Інтелектуалізація праці, як прояв її нового змісту
1.Містить у собі компоненту інтелектуальної праці, як
визначающую характер діяльності даної праці
2.Творчий характер створення будь-якого блага, що
володіє корисністю
Праця продуктивна , здатна взаємодіяти з новими
технологіями
Творча, управлінська праця

На основі проведеногоморфологічного аналізу сутності
поняття «інноваційна праця» можна зробити висновок, що
існують різні підходи до трактування дефініції «інноваційна
праця», але більшість авторів використовують сполучення
«творча праця» або «творча діяльність». На другому місці вчені
пов’язують інноваційну працю з ключовим словом «трудова
діяльність». Третє місце по частоті використання належить
сполученням «розумова праця» та «інтелектуальна праця».
680

Менеджмент ХХІ століття: глобалізаційні виклики

Наукова новизна одержаних результатів:1) виявлено
особливості інноваційної праці та виокремлено її серед інщих
споріднених категорій: «інтелектуальна праці», «управлінська
праця»; 2)узагальнено теоретичні положення щодо сутності та
змісту інноваційної праці та уточнено її визначення.
Проведені дослідження особливостей інноваційної праці та
виокремлення її серед інших споріднених видів праці
дозволили встановити основні відмінності інноваційної праці
від таких категорій як «інтелектуальна праця» та «управлінська
праця».
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Шульга Л. В., к.е.н., доцент,
Загребельна І. Л., к.е.н.,
Полтавська державна аграрна академія
КОНЦЕПТУАЛЬНІ ОСНОВИ СУТНОСТІ
КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОСТІ ПІДПРИЄМСТВА ТА
УПРАВЛІННЯ НЕЮ
Важливою складовою аграрної політики є формування
конкурентоспроможних господарюючих суб’єктів ринкового
типу, здатних забезпечувати продовольчу безпеку держави.
Низький
рівень
конкурентоспроможності
більшості
українських сільськогосподарських підприємств вимагає
розгляду
аспектів
управління
нею
на
підставі
науковообгрунтованого підходу, що слугуватиме інструментом
забезпечення високої конкурентоспроможності.
У сьогоденні не існує загальновизнаного поняття
конкурентоспроможності, незважаючи на те, що дослідженню
даної проблеми присвячена значна кількість праць.
Як
показав
огляд
літератури,
категорія
«конкурентоспроможність»
має
різні
трактування
авторами (табл. 1).
Очевидно, що поняття конкурентоспроможності має різні
інтерпретації, оскільки по-різному аналізується залежно від
того, до якого економічного об’єкту воно застосовується.
Проведемо короткий аналіз найбільш типових підходів до
переліку видів конкурентоспроможності.
П’ять взаємопов’язаних рівнів конкурентоспроможності
виділяють Л. В. Балабанова та В. В. Холод: глобальна
конкурентоспроможність, конкурентоспроможність країни,
конкурентоспроможність підприємств, конкурентоспроможність
конкурентної
маркетингової
політики
підприємств,
конкурентоспроможність товарів [3, с. 22].
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Таблиця 1
Тлумачення категорії «конкурентоспроможність»
Тлумачення поняття
Конкурентоспроможність – це властивість товару,
послуги, суб'єкта ринкових відносин виступати на ринку
нарівні з присутніми там аналогічними
товарами,
послугами й конкуруючими суб'єктами ринкових
відносин.
Конкурентоспроможність – це здатність конкретного
предмету
витримати
потенційну
і/або
реальну
конкуренцію.
Конкурентоспроможність – це:
- спроможність випереджати інших, використовуючи свої
переваги у досягненні поставлених цілей;
- сукупність переваг і здібностей суб’єкта в порівнянні з
йому подібними в боротьбі за досягнення мети,
характерної для них, в умовах дії законів певного
навколишнього середовища.
Конкурентоспроможність – це суперництво між окремими
особами та господарськими одиницями, що зацікавлені в
досягненні однієї і тієї ж мети.
Конкурентоспроможність – це властивість об’єкта, яке
характеризується ступенем задоволення ним потреби,
порівняно з аналогічними об’єктами, що запропоновані на
даному ринку.
Конкурентоспроможність – це можливість витримувати
суперництво з іншими в умовах конкретного ринку

Автори, джерело
А. Н. Азриліян
[1, с. 334]

Є. А. Горбашко
[6, с. 7]
А. Г. Дементьєва
[7, с. 64]

Т. В. Ільченко,
В. С. Петров [10]
В. О. Онищенко,
О. В. Редкін,
A. C. Старовірець,
В. Я. Чевчанова [12]
Б. А. Шогенов,
А. М. Шогенов [20]

Джерело: узагальнено авторами

Разом з тим такі дослідники, як М. Портер [14, 15],
П. Т. Саблук [16, с. 306], Б. А. Шогенов, О. М. Шогенов [20,
с. 25], І. З. Должанський, Т. О. Загорна [8] розрізняють наступні
види (рівні) конкурентоспроможності: конкурентоспроможність
продукції (товару), конкурентоспроможність підприємства,
конкурентоспроможність
галузі,
конкурентоспроможність
економіки країни.
Звертаємо увагу, що ключовими фундаментальними з них є
продукція та підприємство, які формують становище всих інших
об’єктів дослідження конкурентоспроможності.
Конкурентоспроможність
країни
залежить
від
конкурентоспроможності регіонів, на які впливає стан
підприємств визначених галузей даного регіону [2] й, у свою
чергу, конкурентоспроможність галузі даного регіону – це
агрегована конкурентоспроможність її підприємств, таким
чином, відправною точкою наших досліджень ми вважаємо
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визначення
конкурентоспроможності
саме
на
рівні
підприємства.
На сьогодні існує велика кількість тлумачень поняття
«конкурентоспроможність підприємства», але не існує єдиного
трактування, оскільки частина дослідників вважає, що
конкурентоспроможність підприємств – це категорія, яка прямо
визначається характеристиками їх продукції; інші дослідники
беруть за основу ефективність виробничого процесу чи
стратегічного планування розвитку підприємств, їхню
спроможність упроваджувати нові технології та боротися з
суперниками на ринках тощо.
У табл. 2 наведені підходи до тлумачення поняття
«конкурентоспроможність підприємства».
Таблиця 2
Тлумачення поняття «конкурентоспроможність
підприємства»
Тлумачення
1
Конкурентоспроможність підприємства є показником
узагальнювальним, який відображає дієвість всього
комплексу
механізмів
господарювання,
і
до
дослідження проблем його забезпечення потрібно
підходити комплексно з урахуванням усіх факторів і
механізмів.
Конкурентоспроможність підприємства – це динамічна
характеристика здібності підприємства адаптуватися до
змін зовнішнього середовища і забезпечувати при
цьому визначений рівень конкурентних переваг .
Під конкурентоспроможністю підприємства розуміється
його здатність отримувати прибутки, достатні для
відтворення простого або розширеного виробництва,
мотивації праці та поліпшення властивостей продукції.
Конкурентоспроможність
–
це
комплексна
характеристика діяльності підприємств, яка базується
на аналізі різних аспектів виробничо-господарської
діяльності (виробничий потенціал, трудові ресурси,
забезпеченість матеріалами, фінансові результати
діяльності та ін.) і дозволяє визначити «сильні сторони»
підприємств у конкурентній боротьбі, знайти способи
досягнення переваг над конкурентами .
Конкурентоспроможність
підприємства
–
це
узагальнююча оцінка його конкурентних переваг в
питаннях формування ресурсного потенціалу, якості
задоволення споживчого попиту та досягнутої завдяки
цьому ефективності
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2
П.Ю. Бєлєнького [4, с. 10]

А.С. Бондаренко,
В.Г. Шинкаренко [19, c. 14]
І.З. Должанський [8, с. 232]

А. Маренич та І. Астахова
[11, с. 23]

С.Покропивний [9, с. 58]
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Продовж. табл. 2
1
функціонування господарської системи, які мають місце
на момент чи протягом періоду оцінювання.
Конкурентоспроможність підприємства – це здатність
підприємства отримувати прибутки, достатні для
відтворення простого або розширеного виробництва,
мотивацію праці та поліпшувати властивості товарів,
які воно виробляє.
Конкурентоспроможність підприємства – це рівень
компетенції підприємства стосовно конкурентів у
нагромадженні та використанні виробничого потенціалу
певної спрямованості, а також його складових:
технології, ресурсів, менеджменту, навичок та знань
персоналу тощо, що знаходять виявлення у таких
результативних показниках, як якість продукції,
прибутковість, продуктивність тощо.
Конкурентоспроможність
підприємства
є
багаторівневою категорією, оскільки передбачає оцінку
всіх функціональних сфер їх діяльності (виробництва,
кадрового потенціалу, фінансів, наукових розробок,
маркетингу)

2
П. Саблук
[17, с. 306]

З. Є. Шершньова,
С. В. Оборська,
Ю. М. Ратушний
[18, с. 67]

А. Яновський [21, с. 22].

Джерело: узагальнено авторами

Проаналізувавши
підходи
до
розуміння
конкурентоспроможності підприємства, робимо висновок, що не
існує єдиного її трактування.
Конкурентоспроможність
підприємства
оцінюють
із
застосуванням ряду методів. Найчастіше за витратами
виробництва, також застосовують методи оцінки з урахуванням
кінцевих результатів взаємодії товаровиробників і споживачів:
маси прибутку, її норми, рівня продаж, частки на ринку.
Конкурентоспроможність може вимірюватись певною
групою показників. Тому, для аналізу обирається той метод,
який
найбільше
відповідає
даній
галузі.
Оцінка
конкурентоспроможності підприємства – це складний процес,
який потребує досконалого вивчення підприємства. Найбільш
ефективною є оцінка конкурентоспроможності підприємства за
методом заснованим на теорії ефективної конкуренції.
Згідно цієї теорії найбільш конкурентноспроможними є ті
підприємства, де найкращим чином організована робота всіх
підрозділів і служб. Оцінка ефективності роботи кожного з
підрозділів припускає оцінку ефективності використання ними
цих ресурсів. В основі методу лежить оцінка чотирьох групових
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показників – критеріїв конкурентоспроможності.
Нами було переведено показники у відносні величини та
проведено їх порівняння з базовими показниками. Базою для
порівняння нами було використано найвище значення
досліджуваних показників серед аналізованих підприємств
Машівського району Полтавської області.
Для переведення показників у відносні величини
використовувалася 15 бальна шкала. При цьому у 5 балів
оцінюється показник із нижчим, ніж базовий, значенням, у
10 балів – на рівні базового, у 15 – вище, ніж базовий (табл. 3).
Таблиця 3
Значення показників конкурентоспроможності
досліджуваних сільськогосподарських підприємств
Полтавської області, 2016 р.
Значення показників, балів
ПСП
ПСП
ФГ
«Нове
«Калинівка»
«Зоря»
життя»
Ефективність виробничої діяльності підприємства
Витрати на виробництво одиниці продукції, грн
5
15
10
Фондовіддача, тис. грн
5
10
5
Рентабельність товару, %
15
10
5
Продуктивність праці, тис. грн /осіб
15
10
5
Фінансовий стан підприємства
Коефіцієнт автономії
15
10
5
Коефіцієнт платоспроможності
10
15
5
Коефіцієнт абсолютної ліквідності
15
10
5
Коефіцієнт оборотності оборотних коштів
15
5
10
Ефективність організації збуту та просування товарів
Рентабельність продажу, %
15
10
5
Питома вага витрат на реалізацію продукції, %
10
15
5
Рівень товарності продукції, %
15
10
5
Коефіцієнт ефективності засобів
5
15
10
стимулювання збуту
Конкурентоспроможність товару
Якість товарів
10
10
5
Ціна товару
10
15
5
Критерії та показники
конкурентоспроможності

Розрахунок критеріїв і коефіцієнта конкурентоспроможності
підприємства проводиться за формулою середньозваженої
арифметичної.
Коефіцієнт конкурентоспроможності підприємства ( ККП )
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розраховується за формулою:

ККП  0,15ЕВ  0,29ФП  0,23ЕЗ  0,33КТ , (1)

де ЕВ – значення критерію ефективності виробничої
діяльності підприємства;
ФП – значення критерію фінансового стану підприємства;
ЕЗ – значення критерію ефективності організації збуту і
просування товару на ринку;
КТ – значення критерію конкурентоспроможності товару;
0,15; 0,29; 0,23; 0,33 – коефіцієнти вагомості критеріїв.
Розрахуємо
коефіцієнт
конкурентоспроможності
для
ПСП «Нове життя» Машівського району.
Результати проведених розрахунків відобразимо на рис. 1.
7,74

Коефіцієнт конкурентоспроможності підприємства

8

7
6,08

6

5

4,19

4

3

2

1

0
ПСП "Нове життя"

ПСП "Калинівка"

ФГ "Зоря"

Рис. 1. Значення
коефіцієнта
конкурентоспроможності
сільськогосподарських підприємств Полтавської області, 2016 р.
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Відповідно до інформації наведеної на рисунку 1 найвище
значення
коефіцієнта
конкурентоспроможності
серед
досліджуваних підприємств-конкурентів Машівського району
має ПСП «Калинівка» 7,74, при цьому найнижче значення
коефіцієнта спостерігається у ФГ «Зоря». З нашої точки зору
отримані результати є найбільш точними та достовірними, адже
метод ефективної конкуренції передбачає охоплення найбільш
важливих
показників
господарської
діяльності
сільськогосподарського підприємства, виключає дублювання
окремих показників, дає можливість швидко й об’єктивно
визначити місце підприємства на галузевому ринку.
Отже, для постійного підвищення та підтримання
відповідного рівня конкурентоспроможності підприємства
доцільно акцентувати увагу на управлінських аспектах проблеми його забезпечення.
Управління конкурентоспроможністю не є еквівалентним
усій діяльності підприємства з досягнення кінцевих цілей, а
містить лише ті функції і дії, що пов'язані з розробкою та
реалізацією стратегії конкуренції, зі спонуканням до здійснення
стратегії, з цільовою орієнтацією різних видів діяльності тощо.
Система управління конкурентоспроможністю підприємства,
базована на виділенні проблемно-орієнтованого контуру
управління, має цільовий циклічний характер, дозволяє вчасно
враховувати і реагувати на зміни у зовнішньому та
внутрішньому середовищі підприємства, і тим самим
забезпечити високий рівень його адаптивності до динамічних
умов середовища; систематизувати вхідні і вихідні інформаційні
потоки по циклах і контурах управління, оперативно
використовувати отриману інформацію в системі управління.
Складовими процесу управління конкурентоспроможністю
підприємства є:
 моніторинг конкурентного середовища та оцінювання
конкурентної ситуації в галузі та на ринку;
 діагностування конкурентоспроможності підприємства та
його основних конкурентів;
 конкурентне позиціонування підприємства – вибір
стратегічних господарських підрозділів із перевагами в
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конкурентній боротьбі;
 розроблення
концепції
та
стратегії
управління
конкурентоспроможністю підприємства;
 реалізація конкурентної стратегії підприємства.
При застосуванні даного процесу головним є вміння
визначити і швидко та ефективно використовувати в
конкурентній боротьбі свої переваги. Всі зусилля повинні бути
спрямовані на розвиток тих якостей свого підприємства, які
відрізнять його від потенційних та реальних конкурентів та
дозволять отримати високий рівень конкурентоспроможності
підприємства.
Висока конкурентоспроможність підприємства є гарантом
отримання високого прибутку. При цьому підприємство має за
мету досягти такого рівня конкурентоспроможності, який би
допомагав йому виживати у довгостроковому періоді.
Підтримка високої конкурентоспроможності означає, що всі
ресурси
підприємства
використовуються
настільки
продуктивно, що воно опиняється більш прибутковим, чим його
головні конкуренти. Це одночасно передбачає, що підприємство
займає стабільне місце на ринку товарів та послуг, та його
продукція користується постійним попитом. Однак в житті цей
стан не являється незмінним. Тому, керівництво підприємства
повинно вміти відслідковувати зміни, що відбуваються в умовах
господарювання, і проводити відповідні перетворення в політиці
ведення виробництва та реалізації товарів. Такими
перетвореннями можуть бути: зміна товарної політики,
впровадження нових технологій, диверсифікація виробництва,
зміна
організаційно-правового
статусу
підприємства,
модернізація форм збуту продукції, вихід на нові ринки,
створення спільних виробництв і тощо.
До основних проблем управління конкурентоспроможністю
на сучасному етапі належать: нестабільність економічної
ситуації в країні; відсутність систем інформаційного
забезпечення управління конкурентоспроможністю; недостатній
рівень
конкурентоспроможності
товарів
підприємства;
відсутність конкурентної стратегії, орієнтованої на певні цільові
групи споживачів, розробленої з урахуванням конкурентних
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переваг і існуючих можливостей підприємства та слабкий
кадровий потенціал.
Отже,
конкурентоспроможність
підприємства
встановлюється й зміцнюється в процесі ефективної і
конструктивної конкуренції. Досвід же України показує, що
конкурентне середовище не завжди співпадає з середовищем,
яке сприяє формуванню конкурентоспроможності. А високий
рівень конкурентоспроможності підприємства є результатом
функціонування всієї системи управління, однак формування
стратегічних,
перспективних
конкурентних
переваг
забезпечується системою стратегічного менеджменту і
насамперед, обраними підходами до формування та реалізації
стратегії.
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Полтавська державна аграрна академія
«ЗЕЛЕНИЙ ОФІС» ЯК ІННОВАЦІЙНА ПРАКТИКА
УПРАВЛІННЯ ОРГАНІЗАЦІЄЮ
Сучасні умови господарювання вимагають від вітчизняних
організацій адекватних механізмів реагування на динамічні зміни
зовнішнього середовища, зростаючі вимоги клієнтів та виклики
ринків. Обов’язковими умовами виживання організацій є
виробництво конкурентоспроможної продукції, забезпечення
гнучкості та ефективності управління. Адаптаційні можливості,
організаційна гнучкість та маневреність виробничих систем
сприяють стабільному інноваційному розвитку.
В умовах глобальної конкуренції організації перебувають в
постійному пошуку нових альтернативних методів ведення
конкурентної боротьби. У цьому протистоянні за репутацію та
імідж збільшуються масштаби використання природних ресурсів,
що призводить до їх вичерпаності, а також до екологічної
катастрофи.
Також треба зазначити, що кожна організація використовує у
своїй діяльності матеріальні, фінансові та трудові ресурси
держави і тому несе відповідальність перед суспільством. Саме з
цієї причини вона повинна спрямовувати частину своїх доходів та
зусиль на благо і удосконалення суспільства та громадян
різноманітними соціальними каналами.
Інтенсивний розвиток технологій, збільшення кількості
населення та неефективне використання природних ресурсів
ставлять під загрозу подальший розвиток людства. Якщо
організації не зрозуміють необхідність ефективного використання
ресурсів, це призведе у майбутньому до обмеження у
користуванні чи, навіть, істотного погіршення якості ресурсів [4].
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Це зумовлює актуальність застосування інноваційних практик
управління
організацією,
які
повинні
забезпечити
конкурентоспроможність , підвищити імідж організації в
ринковому середовищі та сприяти дотриманню принципів
корпоративної соціальної відповідальності.
Виходячи з вищезазначеного,на сьогодні для інвесторів та
споживачів показники соціальної діяльності організації є не менш
важливими та актуальними, ніж фінансово-економічні. Адже
питання корпоративної соціальної відповідальності значно
впливають на вартість бізнесу, його конкурентоспроможність,
репутацію, так само як і стандартні показники економічного
зростання.
Створення спеціальних підрозділів і координаційних груп з
впровадження
системи
корпоративної
соціальної
відповідальності, введення в організаційну структуру управління
компаніями посади віце-президента з корпоративної соціальної
відповідальності, впровадження етичних кодексів і корпоративної
культури, що спрямовані на соціальну активність та
відповідальність, розробка проектів соціального інвестування,
підготовка і публікація соціальних (нефінансових) звітів- далеко
не повний перелік управлінських інновацій, що нині широко
застосовуються в практиці як бізнес-структур, так і інших
організацій[7].
Тож можна стверджувати, що все більша кількість організацій
сприймає корпоративну соціальну відповідальність не як примус,
а як корпоративну стратегію стійкого розвитку.
Одним з головних механізмів корпоративної соціальної
відповідальності є управління підприємствами на засадах
концепції «зеленого офісу» [2].
Концепція «зеленого офісу» не є революційно новою. У
світовій практиці вона впроваджується вже більше ніж 30 років.
Визначення поняття, структурних компонентів названої
практики, моніторингу найкращих практик присвячені праці
науковців та рекомендації міжнародних інституцій.
«Зелений офіс» – це концепція управління організацією, що
дозволяє зменшити її негативний вплив на довкілля шляхом
максимального збереження ресурсів й енергії та зменшення
кількості відходів.
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Зменшити негативний вплив підпрємств і організацій на
довкілля можна шляхом слідування лише трьом головним
принципам «зеленого офісу». Це ,так звана,концепція 3 R:
Reduction (reduce) – зменшення (споживання води, енергії, інших
ресурсів);Refinement (reuse) – повторне використання (зменшення
кількості відходів); Replacement (recycle) – переробка (закупка
товарів та послуг, які мінімізують вплив на навколишнє
середовище, пропаганда більш ефективного використання
транспорту)
Для того, щоб запровадити в діяльність своєї організації
принципи «зеленого офісу», топ-менеджмент підприємств і
організацій виконує
певні
кроки. Узагальнюючи та
проаналізувавши досвід передових зарубіжних і вітчизняних
практик «Зеленого офісу» деякі автор пропонують такий
методичний інструментарій впровадження даної концепції [5,
с. 35]:
1. Створення «зеленої» команди (залучаються зацікавлені
особи: топ-менеджмент, працівники підрозділів та ін.)
2. Включення екологічної складової в стратегічні орієнтири
компанії.
3. Формулювання мети та основних завдань ініціативи
«зелений офіс».
4. Опис організаційної структури (узгодження задіяних
потоків ресурсів та енергії з підрозділам, що відповідають за
зміни).
5. Проведення екологічного аудиту компанії.
6. Вирішення першочерговості впровадження заходів (як
мінімізувати негативний вплив на середовище та скоротити
витрати; який бюджет виділено на впровадження концепції).
7. Встановити терміни виконання проектів.
8. Отримати згоду від зацікавлених сторін (в перспективі
потрібно матеріально стимулювати працівників, що сприяють
екологізації підприємства)
9. Інформування працівників про досягнення , видавання
публічного звіту щодо реалізації принципів «зеленого офісу» .
10. Проводення тренінгів та семінарів.
11. Постійний моніторинг завдання та результати проекту.
12. Екологічна сертифікація за міжнародними стандартами.
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13. Поширення інформації в колі власних стейкхолдерів
(акціонерів, часткових власників,споживачі, постачальники,
суспільство, кредитори та ін.).
Отже, корпоративна соціальна відповідальність, і концепція
«зеленого офісу» зокрема, передбачає комплексний підхід до
підвищення ефективності управління організацією і мінімізацію
ризиків, в умовах динамічного середовища, що дозволяє
отримати організації такі конкурентні переваги, як: зміцнення
бренду; підвищення продуктивності праці; зменшення
адміністративних витрат; зростання іміджу організації;
збільшення прибутковості завдяки підвищенню ефективності
управління організацією; збільшення обсягів продажу;
зменшення репутаційних ризиків; підвищення інвестиційної
привабливості; забезпечення лояльності персоналу, споживачів,
місцевої й центральної влади.
Отже, організації, які впроваджують рекомендації еко-офісу не
тільки демонструють свою екологічну відповідальність, але і
ефективно організовують свою роботу, зменшують кількість
відходів від офісної діяльності, а також покращують імідж своєї
компанії.
Важливо, що «зелений офіс» не потребує встановлення
сучасних програм, придбання новітніх технологій або
надскладних методів реалізації. Це прості правила щоденного
використання ресурсів та дбайливого ставлення до природи, які
роблять працівників більш свідомими, а компанії – краще,
ефективніше і прибутковіше.
Треба зазначити,що методи впровадження «зеленого офісу» є
досить різноманітними. Концепція «зеленого офісу» дійсно
комплексна і передбачає дуже широкий спектр заходів, які можна
застосовувати на всіх етапах управління організаціями.
Деякі науковці виділяють наступні етапи [3, c. 27]:
1. Закупівля продукції;
 придбання товарів з екологічним маркуванням, включаючи
канцтовари;
 придбання
офісної
техніки
та
обладнання
з
енергозберігаючими властивостями (принтери для повторної
заправки картриджа) та ін.
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2. Економія ресурсів при використанні електропостачання:
 використовувати системи автоматичного контролю
освітлення: фотореле, датчики руху, датчики присутності і т.
 максимальне використання природного освітлення;
 встановлення енергозберігаючих приладів (лампочки,
датчик руху тощо);
 вимикання приладів, якщо вони не використовуються в
роботі;
 вимикання з розетки зарядних пристроїв;
 вимикання світла, навіть якщо в офісі нікого немає
нетривалий час;
 автоматичний переклад ПК на режим енергозбереження,
зокрема відключення дисплея – 15 хв. і менше, режим очікування
– 30 хв. і менше тощо.
3. Водопостачання:
 встановлення приладів обліку (лічильника);
 щільне закручування крана;
 закручування крана, коли вода не використовується;
 встановлення якісного фільтра і системи подачі води,
замість придбання бутильованої води;
 термінова ліквідація протікання кранів і туалетних бачків
тощо.
4. Теплопостачання:
 встановлення приладу обліку (лічильника);
 використання терморегуляторів на батареях опалення;
 утеплення вікон і дверей;
 використання тепловідбівних екранів за батареями
опалення;
 для максимального збереження тепла в приміщенні на ніч
закривати вікна шторами або жалюзі і т.інш. 5. «Зелений»друк:
 двосторонній друк;
 перед початком друку – зменшення шрифту та розміри
полів документа;
 заміна в шаблонах документів чорного кольору на більш
світлий;
 папір, використана з одного боку, може служити чернеткою
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для друку робочих документів;
 по
можливості,
введення
системи
електронного
документообігу і т.інш.
6. «Зелена» реклама:
 здійснення реклами через Інтернет, замість використання
друкованих оголошень, плакатів, банерів та ін .;
 проведення презентацій, на відміну від роздачі брошур;
 розсилка через Інтернет, замість індивідуальних дзвінків
клієнтам або відправлення паперової пошти і т.інш.
 утилізація.
На етапі утилізації продукції, «зелений офіс» дотримується
принципів 5-R: reduce, remake, redesign, reuse, recycle (скоротити,
переробити,
переоформити,
повторно
використовувати,
утилізувати).
Одним з найбільш важливих порад впровадження концепції
екологічного офісу є інформаційна кампанія. Адже усвідомлення
проблеми і розуміння самими працівниками важливості
виконання цих методів забезпечить системне впровадження
принципів «зеленого офісу» в повсякденну роботу організації .
Міжнародний досвід стверджує, що «зелений офіс» вже став
незамінною складовою багатьох соціально відповідальних
компаній.
До компаній – лідерів по застосуванню екологічно дружніх
принципів належать такі великі компанії, як: Yahoo, Adidas,
Canon, Xerox та ін. Так, комп’ютерний гігант «ІВМ» підрахував,
що зекономив 17,8 мільйоні доларів у представництвах по всьому
світі завдяки заохоченню своїх працівників вимикати офісну
техніку та світло, коли це необхідно. А компанія «Овенс Корнінг»
впровадила без паперове діловодство, зберігаючи всі документи в
електронному форматі, і позбавилась 14000 картотечних шаф, що
дало можливість орендувати менші приміщення, і тим самим
зекономити 30 мільйонів доларів [8].
Багато українських компаній вже мають досвід успішного та
комплексного втілення екологічних програм. Українсьий бізнес
детально вивчає практики світових компаній та працює над
вдосконаленням своїх екологічно дружніх продуктів, процесів та
бізнес моделей.
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Слід зазначити, що українським компаніям бракує системності
у підході до реалізації практики «зелений офіс». Навіть у
найпрогресивніших, з огляду на «зелений офіс», компаніях
відсутній регулярний моніторинг екологічної результативності та
економічної ефективності. «Зелений офіс» здебільшого
сприймається керівниками та топ-менеджментом, як данина моді,
а не як стратегічний та економічно обґрунтований орієнтир
діяльності компанії [6, с. 182].
Спостерігається також невідповідність рівня інформування
про реалізацію елементів «зеленого офісу» та реальних справ в
компанії.
Щодня до екологічної концепції «зеленого офісу»
приєднуються усі нові і нові організації не лише із-за
відповідальної соціальної позиції, але, передусім, завдяки
реальній економічній вигоді [1 , с. 23].
Однак такий щоденний внесок у глобальну екологію людства
може зробити кожен з нас, незалежно від того, чи це
гиперкомпания з сотнями працівників, або невеликий офіс з
двома менеджерами. Перетворити свій офіс на «зелений» може
кожен, адже цілком реально облаштувати повністю екологічне
робоче місце. Це не тільки позитивно позначиться на самопочутті
працівників, але і на фінансових справах компанії.
Розвиток альтернативних джерел енергетики, виробництва
екологічно дружніх товарів та послуг набуває обертів. Однак
можна не лише виробляти менш шкідливі для довкілля продукти,
а й зробити функціонування організації менш ресурсозатратним.
«Зелений
офіс»
покликаний
забезпечити
ефективне
функціонування організації та мінімізувати шкоду для природи.
Виховання корпоративної культури, що орієнтована на
турботу про довкілля,вимагає потужної інформаційної кампанії
серед працівників та залежить від потенціалу особистих якостей
кожного співробітника. Тобто, якщо компанія буде виховувати
екологічно свідомого працівника, то підвищить продуктивінсть
праці та лояльність своїх співробітників.
Все
вищеперераховане
сприятиме
ефективному
функціонуванню організації та зокрема концепції «зеленого
офісу», формуванню жорстких норм екологічного законодавства,
а також створення дієвих механізмів регулювання та
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стимулювання екологізації, кожної людини по збереженню
ресурсів навколишнього середовища.
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SOCIOECONOMIC CRISES AS A SPECIFICITY OF SOCIOECOLOGY-ECONOMIC SYSTEMS
The article reveals the essence of the development and crises of
socioecologynimic systems from a synergetic point of view. The
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reasons that cause the crises of socio-ecology-economic systems and
the scientists that studied that are considered in this article. Six types
of economic growth cycles are determined. Here is a conclusion that
the only possible operation mode of economic system and all
processes inside of it is a cyclic motion. And all other types of
economic system’s change are only the transfers from one cyclic
mode to another. It is determined that the dynamics of advancement
of economic systems is not regular or gradual – once in a while
synergetic effects of different nature appear, which lead to the
qualitative change of the operation mode of economic system.
The process of social development is not a steady-state value or
a straight line, which continuously and without obstacles heads
upward. It is understandable that it has downturns, variances from
the main course. During this process, the progress is accompanied by
the regress, the periods of sound condition are being replaced by the
periods of «illness» and downswing.
It is obvious that such processes are as possible close to the
processes that are indiscriminately happening, but always have a
«general line» of development.
The evolution cannot be canceled both in nature and in society.
If there were not obstacles of the improvement (evolution) journey,
the nature always finds some forms of survival that are being used,
improved and continue their mission – life establishment on the
Earth. Same processes are inherent to society either.
To consider the development of socio-ecology-economic
systems at the expense of economic downfall.
Social crises are becoming more and more frequent, have more
and more durability, are becoming more radical, quite often violent,
complicated and sometimes they are becoming a problem that is
quite difficult to solve even in the most developed nations of the
world. Domestic and foreign scientists of different scientific fields
are paying much of attention to the forecast of social crises: the
economists, sociologists, psychologists, historians, social scientists.
For example, Yevgraphova, I.Y, Krasnikova, Y.O, Arnold, V.I,
Poston, T, Stewart, I (natural and social catastrophes), Marx, C,
Malthus, T, Sookin, P.A, Chizhevskiy A.L (cycle theory),
Schumpeter, J (innovation theory ) J. S. Mill, D. Ricardo (crises in
market economy).
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The crisis (in Greek – the decision, defining moment) – drastic,
sharp change transient state of any process. In the same time, on the
modern stage of scientific development, there is no shared vision
about the definition of «crisis» in the development socioeconomic
system. We can consider the crises of socio-ecology-economic
systems from the synergetic perspective as the stages of momentary
cycle of these systems’ development. From this perspective, it is
necessary to consider the functioning and the development of these
systems. The functioning of socio-ecology-economic systems is its
activity in time, this is a unity that provides the opportunity to
qualitatively execute functions, which entail the main system’s
characteristics.
The development is an irreversible process, which has a
determined vector of system’s regular variation that will definitely
lead to the appearance of new system’s feature.
Strong interrelation of functioning and development represents
the dialectic unity and contrast of these main components of socioecology-economic systems.
The system’s downfall leads to the weakening of system’s
vitality, disbalance, impossibility of achieving the goals that were set
before. Besides, separate elements of the system, its subsystems and
relations get broken. However, the crises should not be considered
only as a negative process. Certainly, they, as a rule, are no
happening without an obvious intention, which is expressed by the
contradiction between innovative technologies and the environment,
between the state of technology and the qualifications of personnel,
between the society requirements and the administration’s desires
etc.
However, in the event, providing the correct solution of above
said problems, the new feature, as a rule, improved, of the relations
comes up, this the new socio-ecology-economic system with more
absolute features and perspectives of development in the future, with
more determined period of its entrenched functioning.
The reasons, which cause the crises, are various and are
investigated in different theories by the scientists. Thus, in
catastrophe theory (natural and social catastrophes of Arnold V. I.,
Poston T., Stewart I.) the main reason of the crisis is the
unpredictable and sudden events in the external system’s
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environment (global changes in the environment, political
disaffection, economic cataclysm – from radical lawmaking to
change in exchange rate etc.).
Cycle theory of society development and its, foremost, production
relations (Marx, C., Malthus, T., Kondratiev, N. D., Sorokin, P. A.,
Chizhevskiy, A. P.) represents the crisis as a determined, expected
stage of cyclic development of the system. In C. Marx’s opinion, the
main reason of periodical crises in capitalist mode or manufacture is
the capitalism’s nature itself, videlicet the contradiction between the
wageworkers and production goods’ proprietors, when «gutter» do
not want anything anymore and cannot live the old way and «heads»
are not ready to meet «gutter’s» needs. By the way, this is inherent to
any crisis, foremost including the political one.
J. Schumpeter in his innovation theory thinks that the reasons of
crises are the lack of innovations or inopportunity of their
implementation. Redundancy of innovations assuming inappropriate
growth of the level of qualifications of personnel might also lead to
the crisis. Monetary economic cycle theory considers the crises as a
consequence of expansion of unconfirmed banking credits [1].
Global world economic system has, as the science stated in
ХХ century, the nonlinear, cyclic, wavelike behavior of its
advancement. Its dynamic is bound to the periodicity of different by
their structure and duration of fluctuations that create the cyclic
processes, the aggregate of which can clear up the complicated
structure of global both temporal and 3-dimensional dynamics of
world economic system at large. The cyclicality as an objective
regularity of economic growth is intrinsically multifaceted.
If take a cycle period as a criterion of classification, we can
determine these six types of cycles:
1. Ultralow – last to 1 year, agrarian, seasonal fluctuations.
2. Financial and economic – are bound to short-term fluctuations
of economic activity, as a rule, last 3-5- years.
3. Industrial (business) – medium cycles of 7-11-year term
(medium-term fluctuations), which are happening due to the
reproduction of an active part of capital assets in the industry.
4. Construction cycles – last at average 18-20 years, probably
more (also medium-term fluctuations), they are bound to the
necessity of reproduction, improvement and gaining of capital assets’
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passive part, foremost housing and industrial complex.
5. Major conjuncture cycles last to 50-60 years – long-term
fluctuations, the changes of technological politics, modes, finishing
according to the requirements scientific-and-technological advance
of modern society development.
6. Secular cycles – long-term fluctuations to 200 years, change of
climate, political and economic and political order of countries, the
evolution.
Types of cycles differ by the nature of impact on the economic
processes and by their capability to superimpose on one another.
Then the lock-in appears, their differentiation is being complicated
and the consequences are becoming catastrophic by sizes.
Industrial (business) cycles were for the first time defined by
French scientist, philosopher and author of the theory of economic
crises C. Juglar. He has calculated their activity, consequences,
reasons, interaction with short-term and very short-term crises and
also their impact on the development of financial cycles and the
development of economic processes at large. It is understandable that
these crises – industrial, trade, business by duration of 7-11 years –
are basic, widespread and significantly influence the social
development. C. Marx’s «Capital», J. Kitchin – Russian-born
American scientist, and also distinguished scientist-economist,
philosopher and analyst M. Kondratiev have developed this idea in
their works. Kondratiev was the one, who defined the average term
of industrial cycles (9 years). That was called «Kondratiev fourth
wave» of major cycles.
Besides, famous research of economists (Hide Clark – British
economist), who have connected cyclic fluctuations of price level
with the periodicity of sunspots’ appearances and even have
calculated their average term – 11 years.
Half a century from discovery of first economic cycles, the
problem of investment in capital assets as a source of economic
growth was investigated, which then gave Ukrainian-born American
scientist Simon S. Kuznets an opportunity to develop the theory of
sector that is in the lead [2].
As a sector that is in the lead, he defined the group of
technologically and institutionally interrelated fields and proved that
the investment in industrial field is being formed in a determined
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cluster (group) of interrelated fields with quite accurate 30-year
periodicity.
The dynamics of economic growth by the idea of S. Kuznets was
explained by the change of periods, when the correlation of product
prices promotes rise of income. This mirror-like price performance in
two interrelated economy sector cause the discretization in value and
vector (direction) of investment flows.
We also find the idea of the sector that is in the lead in the
research of a great Ukrainian scientist-economist, philosopher and
historian Mykhailo Tuhan-Baranovsky [3]. As early as 1894 year,
Tuhan-Baranovsky has developed a systematic theory of periodicity
of industrial crises that is conditional of cyclicality of investment
process that provides the long-term recovery with quick expansion of
one or more key sectors.
By M. Tuhan-Baranovskiy’s theory, the history of British crises
speaks for the cyclicality of economic growth. The movement
periodically change depending on economic conditions from
recession to health. In actual fact, the industrial cycle can be
presented as a law that is inherent to nature of capitalist economy.
Tuhan-Baranovsky has also defined an interval between such «swims
up» and «swims off» that equals to 7-11 years. He has likewise
emphasized that all economy fluctuations would experience quite
more large scale due to financial encouragement of economy
(investment, in-payments, credits etc.).
The school of «cyclicality» had been continued by Abalkin, L,
Glazyev, S, Mayevkiy, V, Kondratiev, M. The last one as a
M. Tuhan-Baranovskiy’s student has studied, analyzed and
investigated by methods of mathematic regression the great empiric
material that was representing the socioeconomic growth of France,
Germany and USA form the end of XVІІ century to 20s of
ХХ century. By comparing price indexes, security prices, levels of
wages, performances of foreign trade turnover etc. and arrived at the
conclusion about the presence of consistently major conjuncture
cycles in the dynamics, each of which has two wages: 1) heighten,
2) lower, to be more specific, two components of major conjuncture
cycle.
In M. D. Kondratiev’s scientific works (1926) the most probable
scope of major cycles were calculated:
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First major conjuncture cycle:
- Enhancement – from 80-s of XVІІІ century – to 1817.
- Fall-off – 1810-1851.
Second major conjuncture cycle:
- Enhancement – 1851-1875.
- Fall-off – 1875-1896.
Third major conjuncture cycle:
- Enhancement – 1896-1920.
- Fall-off – from 1920. – limit is unknown.
Economic conjuncture by the Kondratiev’s definition is economic
dynamics of advancement, which is a constant process that consists
of two types of movement. One of them represents the wave,
spontaneous, current processes, another one represents noncurrent,
evolutionary processes that represent a graduation of the
development of productive forces of society [4].
Studying current processes of advancement of economic
dynamics, M. D. Kondratiev has discerned wave fluctuations of
economic activity of different periods: less than a year – seasonal,
three and a half – Kitchin’s cycles, business cycles – Juglar’s,
during 7-11 years and major cycles of 50-60 years – Kondratiev long
waves (K-waves).
Australian and American eonomist Joseph Schumpeter (18331950) – sociologist, an author of economy development theory and
economic dynamics, thought that economic gowth was a cyclic
process, which was conditional of slip-and-stick nature of
innovations. He has also classified major conjuncture cycles by two
other components: innovative and simulative [1].
Besides, Schumpeter has defined the hypothesis about the fact
that there are six medium-term cycles of Juglar in one K-wave, and
each of the last ones includes three short-term cycles of Kitchin.
Actually, that was a hypothesis about the fractality, which was
actually discovered and described only in 1975 by American
mathematician Benoît Mandelbrot, after 36 years since
J. Schumpeter’s hypothesis.
On the ground of above said research, we can make a conclusion
about the cyclicality of economic system’s development. Despite the
obvious progress in understanding the cycle nature, the question
about the internal (endogenous) of external (exogenous) nature of
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these cycles remains unanswered. If economic dynamics of the
advancement is strictly exogenous, then the cyclicality is a
production of random phenomena that departure the economic
system from one (point) equilibrium.
At the same time, it is only a theory and probability and hereafter
we consider it necessary to tell our opinion about such phenomenon
that draws upon and stems from the modern research of economic
cyclicality of systems’ development and synergetic requirements of
their research.
Embracement of economic cyclicality theory seemingly has to
conflict with postulate about the economy’s strive for one point
equilibrium. Synergetics allows to bail out of this methodological
difficulty.
It widens the definition of equilibrium. If we understand
equilibrium as a finding of economic system, phenomenon, process
on the corresponding attractor, then the cyclic dynamics of such
system as a mode that is already set can turn out to be, ironically, the
manifestation of equilibrium. If such equilibrium is long-present and
stable, then the economic system will be moving on the same path
dependency for quite a long time and the path errors will be
provoked, caused by accidental factors and turned out to be
comparably small by range.
In synergetics such phenomenon is called an attraction of random
stable and long-present attractors: the economy might experience
wide range of accidental or intentional impacts, but as long as they
do not broaden the economic system beyond the limit of basing of
attraction, the economy will sturdily and insistently come back to
stable mode of positioning. As far as the economy, its complicated
systems, phenomena, processes are a stamping ground of synergetic
dependences and laws, the synergetic nature of economic cyclicality
is presented quite probable or, in our opinion, even obvious and the
cycles become endogenous.
Thus, we can make a conclusion that the only possible operating
mode of economic system and all processes inside of it is a cyclic
movement and all other types economic system’s changes are only
the transfers from one cyclic mode to another [5].
Drawing upon the above said conclusion, the idea of endogenous
nature of economic cyclicality becomes obvious. In addition, the
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synergetic approach allows to explain the mechanism of appearance
of endogenous economic cyclicality and also range of irregular
phenomena the are connected to the cyclicality.
Videlicet, if economic dynamics has a synergetic nature, then it
has to consist of possible bifurcations – phenomena of momentary
change of number, quantity and/or quality of attractors, which
happens as a result of impact of accidental fluctuations in particularly
critical points, moments, intervals – bifurcation points. In our
opinion, such bifurcation points are the moments of excitement of
economic systems, phenomena, processes.
Crises usually come with the loss of stable, long-present
economic institutes that were established before and need a cardinal
reconstruction in institutional structure of economic system. Thence,
significant qualitative changes in economic system are inevitable.
Herewith, there is a high degree of uncertainty regarding the
specific structure and features of the future economic system’s
institutes. A few approaches and ways of further development arise.
The selection of the direction of system’s economic growth often
happens arbitrarily, but its significant qualitative changes are
inevitable.
New ways of economic development of economic system,
phenomenon and process will differ from the way that they used to
follow earlier. The selection of one way or another, as a rule,
happens arbitrarily, at the expense of impact of accidental factors.
The appearance of such new alternative ways of development and
economy’s random choice of one or the other, - is a bifurcation.
Such investigators as A. A. Myasnikov, I. Zavadsky,
V. V. Popova, V. B. Zang have researched above said assumptions
by analytic clarification of the processes by dint of empiric data,
which was characterized real GDP growth rate of USSS in 19501991. And have proved that USSS’s economy has been developing
in a cyclic manner and this behavior of it is predictable not only for
market economy, but also for centrally-controlled economy.
Although, as of now, this assumption raises significant and fair
criticism of scientists-economists.
As of today, main hypothesis about the synergetic nature of
advancement dynamics of economic systems, phenomena, processes is
a statement about the existence of stable, long-present operating
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modes of economic systems, which the synergetics forecasts and
predicts.
Moreover, the dynamics of advancement of economic systems is
not regular or gradual – once in a while synergetic effects of different
nature appear, which lead to the qualitative change of the operation
mode of economic system. These are at least three types of these
synergetic effects in economic systems:
1. The existence of stable, long-present cyclic attractors of
economic systems.
2. Discrete, slip-and-stick nature of switch between neighboring
attractors.
3. The presence of bifurcations in economic systems.
In our opinion, it is possible to add the fourth to these stages, which
change not only the economic system, but also economic phenomena
and processes, under the influence of human activity, forcibly, using
and substantiating implementation in reality of achievements of
scientific-and-technological advance.
The assumption about the synergetic nature of economic dynamics
and about the existence of synergetic effects in it makes the deeper
research of economic processes from the synergetic approaches’
perspective current. Over the last years, such research is expanding
but, in our opinion, solving the most complicated theoretical,
methodological and practical problems is ahead of us.
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Лопушинська О. В., асистент,
ВНЗ Укоопспілки «Полтавський університет
економіки і торгівлі»
КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНІСТЬ ПЕРСОНАЛУ ЯК
ОСНОВНИЙ ЧИННИК ВИЗНАЧЕННЯ
КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОСТІ ПІДПРИЄМСТВА
Сутність конкуренції знаходить свій прояв у найважливішій
характеристиці
–
конкурентоспроможності.
Конкурентоспроможність виявляється лише в умовах конкуренції і
через конкуренцію. Поняття конкурентоспроможності охоплює всі
рівні економічної діяльності. Відомо, що здатність підприємства
ефективно використовувати обмежені ресурси і виготовляти
конкурентоспроможну
продукцію
залежить
від
конкурентоспроможності персоналу. Конкурентоспроможність
товару є проявом конкурентоспроможності підприємства, а
конкурентоспроможність
підприємства
впливає
на
конкурентоспроможність країни в цілому. Тому вивчення сутності
конкурентоспроможності персоналу на сьогоднішній день є досить
актуальним.
В деякій мірі питання конкурентоспроможності персоналу
висвітлені в працях наступних вітчизняних і зарубіжних
науковців: О. Грошелевої, І. Цветкової, О. Смірнова,
А. Олійника, О. Грішнової, М. Семикіної, С. Сотникової,
І. Петрової, Т. Костишиної та інших. Незважаючи на широке
використання
терміна
«конкурентоспроможність»,
в
економічній літературі й нормативно-технічній документації
загальноприйняте
поняття
конкурентоспроможності
не
уніфіковано.
Оскільки в літературі не існує загальноприйнятого
визначення конкурентоспроможності, не сформовано загальний
підхід щодо дослідження конкурентоспроможності різних
об’єктів, то існує необхідність проаналізувати поняття
«конкурентоспроможність»
і
«конкурентоспроможність
персоналу».
Метою дослідження є проведення аналізу трактувань
конкурентоспроможності,
сформульованих
сучасними
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науковцями,
визначення
сутності
поняття
«конкурентоспроможність персоналу» і надання власних
визначень даним категоріям.
Конкурентоспроможність – це одне з основних понять, яке
активно застосовується в теорії та практиці економічного
аналізу, – в перекладі з латинської мови означає суперництво,
боротьбу за досягнення найкращих результатів [1]. Для її
характеристики використовуються поняття порівняльних
витрат, порівняльних переваг, порівняння конкурентних
переваг, чинників управління та продуктивності використання
ресурсів, конкурентного статусу фірми [2].
Конкурентоспроможність є синтезом багатьох економічних
категорій. Як зазначається в науковій літературі, у широкому
розумінні
конкурентоспроможність
–
це
зумовлена
економічними, соціальними політичними чинниками позиція
країни або товаровиробника на внутрішньому та зовнішньому
ринках. За умов відкритої економіки вона може визначатися і як
здатність країни (підприємства) протистояти міжнародній
конкуренції на власному ринку і ринках інших країн [3].
Аналізуючи сучасні трактування конкурентоспроможності,
можна визначити такі точки зору в підходах до формування
останньої як категорії: досягнення позитивних результатів
діяльності; наявність конкурентних переваг; здатність
протистояти суперникам.
Однак, слід відзначити, що жодне з трактувань не акцентує
уваги на раціональності використання ресурсів та не наголошує
на можливості пошуку додаткових резервів задля підвищення
рівня конкурентоспроможності в майбутньому.
На нашу думку, конкурентоспроможність − це здатність
формувати та використовувати у довгостроковій перспективі
сукупний потенціал, що дасть змогу забезпечити конкурентні
переваги на внутрішньому і зовнішньому ринках.
В результаті вивчення праць вітчизняних і зарубіжних учених
виявлено, що в системі категорій сучасної економіки поняття
«конкурентоспроможність персоналу» розглядається в тісному
зв’язку з такими категоріями як «конкурентоспроможність на
ринку праці», «конкурентоспроможність робочої сили»,
«конкурентоспроможність працівника», «конкурентоспроможність
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трудових ресурсів» (рис. 1) [4]. Деякі науковці вважають, що ці
категорії мають один і той же об’єкт, але розрізняються залежно
від сприйняття даного об’єкту в аспекті конкретного дослідження.
Але, на нашу думку, зазначені категорії мають різний об’єкт.
Конкурент

Конкуренція

Конкурентоспроможність

Конкурентоспр
оможність
товару

Конкурентоспр
оможність
персоналу

Конкурентос
проможність
на ринку
праці

Конкурентоспр
оможність
робочої сили

Конкурентність

Конкурентос
проможність
підприємства

Конкурентос
проможність
працівника

Конкурентос
проможність
країни

Конкурентос
проможність
трудових
ресурсів

Рис. 1. Зв'язок конкурентоспроможності персоналу з іншими
категоріями теорії конкуренції
На нашу думку, персонал – сукупність працівників, що
знаходяться в правових і трудових відносинах з підприємством
чи організацією і входять до облікової складу.
Погоджуємось з О. Грішновою і пропонуємо залежно від
місця
застосування
праці
розглядати
внутрішню
конкурентоспроможність,
тобто
конкурентоспроможність
працівника на рівні свого підприємства, і зовнішню
конкурентоспроможність – можливість працевлаштування за
межами підприємства, на якому він працює.
Еволюція поглядів на роль і місце людини в економічній
системі та виробництві диверсифікованих товарів і послуг
привела до переходу від аналізу ролі персоналу в забезпеченні
конкурентоспроможності підприємства до визначення сутності
явища категорії «конкурентоспроможність персоналу».
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У
сучасній
науковій
літературі
категорія
«конкурентоспроможність персоналу» хоча і є дослідженою
недостатньо, але не є принципово новою і отримала певні
визначення.
Р. Фатхутдинов
визначає
конкурентоспроможність
працівника як його перевагу порівняно з іншим працівником,
яка характеризується умінням розробити систему забезпечення
конкурентоспроможності
підприємства
та
управляти
колективом. Фактично, у такому разі конкурентоспроможність
персоналу визначається на основі певних його якостей, тільки
склад таких якостей може різнитися. Ділові та особистісні якості
працівників набувають ваги конкурентних переваг за умови їх
позитивної оцінки на користь здійснення мети та місії
підприємства [5].
О. Смірнов пропонує розуміти конкурентоспроможність
персоналу як сукупність природних, освітньо-професійних,
ділових та моральних якостей працівників, що найбільше
користуються попитом у певний період ринкової кон’юктури як
такі, що дозволяють якісно виконувати трудові завдання і в
умовах конкуренції досягати кращої реалізації інтересів
роботодавця та потреб персоналу [6].
О. Славгородська
та
В. Щербак
розуміють
конкурентоспроможність персоналу підприємства як його
здатність реалізовувати наявні в нього конкурентні переваги
таким чином, щоб сприяти просуванню підприємства на кращу
порівняно з іншими суб’єктами конкуренції на даному ринку
конкурентну позицію [7].
На думку І. Цветкової, конкурентоспроможність персоналу –
це сукупність особистісних та професійних характеристик
персоналу, які зумовлюють сумісні дії персоналу, що
спрямовані
на
забезпечення
конкурентоспроможності
підприємства [8].
М. Даневич, узагальнюючи наукові підходи Д. Богині,
М. Семикіної, Л. Лісогора, визначає конкурентоспроможність
персоналу підприємства як сукупність особистих характеристик
працівників, їх знань, вмінь і навичок, які мають переваги у
порівнянні з персоналом інших підприємств даної галузі і
дозволяють краще за них виконувати трудові завдання,
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створювати продукцію, послуги, що користуються більшим
попитом на ринку [9].
О. Грошелева під конкурентоспроможністю персоналу
пропонує розглядати джерело, можливість, засіб, що
використовуються
працівниками
для
максимального
задоволення ринкової потреби в товарах та послугах в процесі
оптимального використання наявних ресурсів [10].
Н. Верхоглядова зазначає, що конкурентоспроможність
персоналу – це характеристика, що відображає ступінь
відповідності рівня розвитку компонентів його трудового
потенціалу, вимогам конкретного робочого місця в конкретний
момент часу, яка дозволяє даному працівнику з тим або іншим
ступенем упевненості розраховувати на збереження своєї
зайнятості [11].
На нашу думку, конкурентоспроможність персоналу
необхідно розглядати як відносну категорію, що характеризує
здатність проявити свої особистісні, професійні та ділові якості,
які дозволять на більш високому рівні задовольнити потреби
роботодавця, порівняно з іншими працівниками.
Конкурентоспроможність персоналу зумовлюється як рівнем
конкурентоспроможності кожного працівника, так і низкою
внутрішніх та зовнішніх чинників.
Систематизація чинників, що впливають на зростання або
зниження конкурентоспроможності персоналу, наведена
на рис. 2 [12].
Найбільш повне та всебічне врахування впливу цих факторів
сприяє
розробці
стратегічних
пріоритетів
діяльності
підприємства, адекватних вимогам економічної кон’юктури,
ефективній реалізації трудового потенціалу працівників та
підвищенню рівня їх конкурентоспроможності.
Таким чином, особливостями конкурентоспроможності
персоналу є:
відносність – характеристики конкурентоспроможності
персоналу мають порівнюватися не з будь-яким постійним
еталоном і не з цими ж характеристиками минулих періодів, а з
аналогічними характеристиками конкурентів;
динамічність – конкурентоспроможність може змінюватися у
часі навіть без зусиль з боку підприємства. Такі зміни можуть
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мати безперервний характер через зміни у зовнішньому
середовищі підприємства;
Чинники впливу на конкурентоспроможність
персоналу

Зовнішні
рівень
національнокультурного
розвитку
суспільства;
рівень
економічного
розвитку суспільства;
соціальна
політика
держави;
-ступінь розвитку науковотехнічного прогресу;
-державне регулювання на
підтримку підприємництва;
-конкурентоспроможність на
ринку праці;
- стан людського розвитку,
інвестиції
в
людський
капітал;
- географічні і природноресурсні чинники.

Особистісні
- кваліфікація, досвід;
психологічні
характеристики
(лояльність,
не
конфліктність);
- працездатність;
- самомотивація;
- орієнтація на досягнення
поставленої мети;
- прагнення до розвитку.

Внутрішні
стан
матеріальнотехнічної
бази
підприємства;
розвиток
програми
адаптації та мотивації
працівників;
- можливість кар’єрного
росту;
- нормування праці;
- якість управління;
фінансова
стійкість,
платоспроможність, ділова
активність підприємства;
організаційна
культура
підприємства;
- кількісна та якісна
відповідність
персоналу
потребам підприємства;
-важливість персоналу в
діяльності підприємства.

Рис.
2.
Класифікація
чинників
конкурентоспроможність персоналу

впливу

на

цільовий характер – конкурентоспроможність персоналу
пов’язана із цілями діяльності підприємства та залежить від
стану зовнішнього середовища. Один й той же персонал може
бути конкурентоспроможним при досягненні одних цілей або за
умов
стабільного
зовнішнього
середовища
та
неконкурентоспроможним за умов мінливого зовнішнього
середовища або інших цілей підприємства;
неповна залежність від підприємства - деякі характеристики
персоналу, наприклад, кваліфікація та мотивованість, прямо не
залежать від рішень, які приймаються керівництвом
підприємства, або, принаймні залежать досить опосередковано.
Підвищувати їх або навіть стимулювати їхнє підвищення можна
тільки опосередковано [8].
Отже, конкурентоспроможність підприємства на ринку
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неможлива без досягнення конкурентоспроможності персоналу
та підтримання її на певному рівні. Тож виникає необхідність у
розробці інструменту вимірювання конкурентоспроможності
персоналу, за допомогою якого можливо було б оцінити у
порівнянні якісні та кількісні характеристики працівників. Тому
наступним етапом нашого дослідження необхідно вивчити
критерії та показники оцінки конкурентоспроможності
персоналу.
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Корнієнко Б. С., аспірант,
Полтавська державна аграрна академія
ПРОБЛЕМА ФОРМУВАННЯ ТА ОПТИМІЗАЦІЇ
СИСТЕМИ УПРАВЛІННЯ ПРОСУВАННЯМ ПРОДУКЦІЇ
ПІДПРИЄМСТВ: СПРОБА СИСТЕМНОГО АНАЛІЗУ
В сучасній системі економічних відносин спостерігається
акцентуація уваги до потреб споживачів, що обумовлює
активізацію конкурентної боротьби за ринки просування
продукції. У зв’язку з цим однією з найважливіших передумов
ефективної роботи підприємства стає досягнення конкурентних
переваг у контексті реалізації готових товарів і послуг.
Просування продукції, як відомо, є завершальним актом
виробничо-комерційного процесу та відіграє надзвичайно
важливу роль. Українські виробники виявляють неабияке
зацікавлення проблемами процесуального вдосконалення
продуктової реалізації, розглядаючи її як вирішальну
функціональну складову діяльності підприємства. Відповідно,
для них як для управлінців особливо важлива оптимізація
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просувальних процесів і своєчасне реагування на зміни, що
відбуваються на ринку. Основною метою просування є
реалізація виробленої продукції, об’єми якої залежать, в першу
чергу, від рівня сервісу, що потребує постійного покращення.
Слід відзначити, що деякі аспекти проблеми результативного
формування системи управління просуванням продукції, що
виробляється підприємствами, вже ставали предметом
дослідження вітчизняних і зарубіжних авторів (Є. С. Барвінської,
Л. В. Балабанова,
П. С. Березівського,
А. І. Бондаренка,
А. В. Войчак, С. С. Гаркавенко, В. Г. Герасимчук, Т. Г. Дудара,
Ю. Ф. Єлізарова, В. В. Зіновчука, В.А. Кищуна, О. Г. Кривоконь,
Т. Ю. Ладуби, В. В. Липчука, І. А. Маркіна, В. В. Мовчаренко,
Л. А. Мороз, Н. В. Поліщук, С. І. Поперечного, П. Т. Саблука,
М. П. Сокол, І. В. Сороки, Н. В. Фігуна та ін.).
З огляду на багатовекторність окресленої проблематики та
ізольованість деяких наукових студій, констатуємо, що досі
відсутнє ґрунтовне дослідження специфіки системи управління
просуванням продукції, що зумовлює актуальність теми даного
дослідження.
На нашу думку, на сьогодні назріла гостра потреба появи
вузькоспеціальних досліджень, які б стосувалися основних
питань управління в контексті просування продукції, що
виробляється. Подібний аналіз специфіки функціонування
українських підприємств сприяв би розробці насправді дієвої
системи просування товарів і послуг, яка б повністю відповідала
основним вимогам сучасної ринкової економіки та сприяла
адресному доведенню виробленої продукції у напрямку:
«виробник→кінцевий споживач».
Відповідно, мета даного дослідження – на основі
проведеного системного аналізу розробити та обґрунтувати
комплекс пропозицій, що стосуватимуться проблем формування
та оптимізації ефективної системи просування продукції
вітчизняних переробних підприємств.
Система управління просуванням вироблених товарів і
послуг представляє собою сукупність когерентно пов’язаних
між собою компонентів, що об’єднані спільною місією –
сприяти оптимізації управління запасами. В процесі аналізу
особливостей її функціонування основна увага має
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акцентуватися на об’єктивній оцінці її безпосередньої
ефективності, оскільки при цьому простежуються тісний зв’язок
між економічними потоками у межах системи управління
збутовими запасами та стратегію сталого розвитку
промпідприємства в цілому. Так, підґрунтям для здійснення
агрегованої оцінки має стати побудова такої моделі, яка б
«дозволила з мінімальним рівнем витрат (часових і
матеріальних)
віднаходити
оптимальні
управлінські
рішення» [2].
Виходячи з цього, інтерпретуємо цей клас системи в
контексті специфічного підходу до відображення поставлених
завдань або об’єктів. Всі вони можуть варіюватися залежно від
стадії об’єктивного пізнання та об’ємів отриманої інформації.
Трактування таких об’єктів у вигляді систем, що постійно
розвиваються, дозволяє простежити особливості наймеш
досліджених об’єктів і процесів, до яких ми з упевненістю
можемо віднести і управління просування продукції.
Проведення оцінки функціонування цієї системи дозволить
достеменно з’ясувати внутрішні відхилення від норми та
відповідним чином скоригувати подальші умови її реалізації,
визнавши конкретні функціональні параметри.
Якщо з розглядати процес товарного просування як
своєрідну систему та намагатися при цьому описати структуру
поведінку споживачів, необхідно паралельно дослідити такі
моменти: 1) внутрішню реакцію системи на зовнішні зміни;
2) об’єкти зовнішнього середовища, під дією яких відбуваються
трансформації
в
споживацькій
поведінці;
3) системні
особливості, що обумовлюють характер цих реакцій.
Як
відомо,
основними
чинниками
(параметрами)
виробництва є інформація, капітал, сировина та трудові ресурси.
Функціонуючи, підприємство обробляє, певним чином
компонує усі ці вихідні дані та перетворює у товари або
послуги. У разі ефективного функціонування системи в
результаті такого просування утворюється додаткова вартість
входів і з’являються додаткові виходи (прибуток, збільшення
об’ємів продаж, ринкової частки і т.д.). вважаємо за доцільне
застосувати подібний підхід по відношенню до процесів
формування та оптимізації системи управління просуванням
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виробленої продукції.
Просування готової продукції – це цілеспрямована
діяльність, спроектована на рух товарів від виробника до
споживачів.
Просувальна мережа, відповідно, визначається нами як
структура, що формується партнерами, які беруть активну
участь у процесах конкурентного обміну для того, щоб надати в
розпорядження
індивідуальних/індустріальних
споживачів
конкретний товар. Зазначимо, що в даному контексті під
поняттям «партнери» розглядаємо виробників, посередників і
самих споживачів.
«Формування ефективного ринку є однією з найголовніших
передумов, що визначають результативність економічної
діяльності цілого підприємства» [2], – стверджує Бандура З. Л.
Що стосується функціонального спектру можливостей
системи просування, можна виділити наступні функції:
організація ринкової сегментації; забезпечення договірної
роботи з посередниками та споживачами (в тому числі ведення
обліку та контролю за виконанням умов договорів); планування
реклами; організація відвантаження товарів споживачам;
формування ефективної системи каналів просування;
організація прийому, зберігання, пакування, сортування
продукції; розробка комплексу заходів, що стимулюватимуть
просування; налагодження зв’язку зі споживачами. Система
управління
просуванням
є
важливим
чинником
конкурентоспроможності продукції, що випускається, тому для
її ефективного функціонування підприємство повинно
розробити окрему стратегію.
Канал розподілення – сукупність посередників (організацій
або окремих осіб), які мають право власності на конкретний
товар або допомагають сторонній особі його отримати. Таким
чином, організаційно система просування зводиться до
формування каналів розподілення. При цьому варто
враховувати різницю деяких понять (пряме/непряме просування,
довжина/ширина каналу, одно рівневі/багаторівневі канали).
Обравши канали руху товарів, далі необхідно забезпечити
їхнє ефективне функціонування, тобто вирішити проблемні
питання, що стосуються фізичного розташування товарів.
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«Розглядаючи діяльність підприємства щодо переміщення
продукції та її зберігання, варто оперувати терміном
«комерційна логістика», який включає в себе координацію руху
сировини, напівфабрикатів і готової продукції з метою
забезпечення потрібного рівня обслуговування при мінімальних
витратах» [3].
На нашу думку, розробку та реалізацію стратегії управління
просуванням варто розглядати як рішення наступних питань:
1) вибору каналів просування; 2) обґрунтування методології
просування; 3) обрання посередників та формату співпраці з
ними; 4) організації сервісу.
У ширшому значенні основними завданнями просування
продукції є: безпосередній продаж; розробка та використання
каналів просування; участь у проведенні маркетингового
аналізу;
участь
у
реалізації
логістичних
підходів;
обслуговування;
досягнення
фінансової
ефективності.
Безумовно, кожне із перерахованих завдань є першочерговим,
адже виконує вирішальну роль в організації систем просування
та побудові дієвих каналів. Однак дискусійним в наукових колах
до сих пір залишається питання термінологічного розмежування
понять «стратегія просування» й «тактика просування» в
контексті побудови необхідних каналів руху продукції від
виробника до споживача.
Шумкова О. В. визначає стратегію просування як «довго- або
середньострокові рішення, що стосуються формування каналів
просування та процесів фізичного переміщення товарів у часі та
просторі в ринкових умовах» [7]. Вона трактується дослідником
як своєрідний фарватер, у напрямку якого підприємство
повинно рухатися з метою досягнення конкретних цілей.
Просувальна тактика, у свою чергу, передбачає проведення
одиничних заходів короткочасного плану. Вони спрямовані на
усунення деформаційних змін, що виникають в процесі роботи
промислових
підрозділів
підприємства
внаслідок
«непередбачуваних змін у ринковій кон’юнктурі, помилок
управлінського характеру, що можуть призвести до протиріч з
прийнятою стратегію підприємства» [7]. Зазначимо, що
використання каналів відбувається і в стратегічному, і в
тактичному планах. Однак їхнє співвідношення визначається
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поточною ринковою ситуацією та внутрішньою політикою щодо
принципів просування готової продукції.
Для забезпечення ефективності просування продукції слід
перш за все чітко окреслити основні задачі, що ставляться на
етапі визначення співвідношення та тривалості існування
каналів просування. Переконані, що тільки за умов проведення
комплексного й деталізованого аналізу поведінки, сподівань
споживачів, а також специфіки товару з позиції ринкових
потреб і споживацьких цінностей можна компетентно
сформулювати питання, що адресуватимуться службі
просування, та правильно прорахувати усі витрати, необхідні
для їхньої реалізації. З огляду на це, запропоновані вище
дефініції основних понять потребують уточнення. Для того щоб
чітко розмежувати поняття просувальної стратегії й тактики,
окреслимо різницю між операційною ефективністю та
стратегічною перевагою.
До операційної ефективності з використанням передових
технологій, оптимальної сировинної бази керівництво
підприємства приходить поступово, в процесі свого
управлінсько-організаційного становлення й розвитку. Дане
поняття є кінцевим і дещо обмеженим порівняно зі стратегічною
перевагою, яка передбачає те, що підприємство займається
принципово відмінним від конкурентів видом діяльності та
використовує задля його реалізації особливу методику.
М. Портер [6] виділяє три види стратегічних позицій:
1) позиціонування,
обумовлене
асортиментом;
2) позиціонування, що залежить від потреб конкретного
споживацького
сегмента;
3) позиціонування,
визначене
доступом до різноманітних сегментів споживачів.
З огляду на таку диференціації можна провести чітку
термінологічну межу між визначеннями «тактики» та
«стратегії». Основна мета просування та складові діяльності,
пов’язаної з його реалізацією, сприяють виробленню абсолютно
нових, більш ефективних методик і технологій, що дозволяють
отримати переваги над конкурентами з позиції операційної
ефективності. До явних її недоліків відносимо легкість
відтворення, що може призвести до небажаного копіювання
конкурентами. Якщо ж керівництво прагне досягти стратегічних
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переваг, воно має запропонувати ринку або кардинально нову
схему просування, або відмінні від загальноприйнятих шляхи
реалізації продукції. Таким чином, завдяки стратегічній перевазі
підприємство отримує конкурентні переваги.
Отже, визначаємо просувальну стратегію як спосіб реалізації
діяльності підприємства, необхідної для доставки продукції та
послуг від виробника до кінцевого споживача. Він може
здійснюватися варіативно:
1. реалізація абсолютно нових видів просувальної діяльності
(порівняно з конкурентами);
2. нове поєднання традиційних видів просувальної
діяльності на відміну від конкурентів;
3. реалізація загальноприйнятих видів просування за умови
традиційного їх сполучення.
У зв’язку з тим, що стратегія просування обумовлює
особливості його формування та подальшого функціонування,
зупинимося детальніше на аналізі шляхів створення та
оптимізації ефективної просувальної стратегії. Для цього
розглянемо дане поняття крізь призму класичних підходів:
1. Стратегия просування – запорука ефективної мотивації
персоналу.
Подібна теза, напевно, ні в кого не викличе сумнівів. Однак у
цьому контексті деякі експерти звертають увагу на той факт, що
використовувати цю поширену серед керівників українських
підприємств стратегію слід і при просуванні працівника вгору
по кар’єрній драбині. Так виникає дещо парадоксальна ситуація:
стратегія вимагає, щоб її прихильники (менеджери) знаходилися
на різних щаблях управління, і в той же час не рухалися далі. Ця
проблема обумовлена частковою реалізацією концепції продаж,
запропонованою теоретиком маркетингу з США Ф. Котлером.
Він, зокрема, виділяв три концепції [5]:
– «вирішуємо проблеми споживача» – це означає, що не
споживач, в виробник повинен брати на себе відповідальність за
вирішення тих проблем, з якими стикнувся перший. Зазвичай
вони виникають в процесі користування послугами чи товарами.
У даному разі усі завдання просування орієнтовані на
активізаціє просування;
– «продаємо товар» – найпоширеніша (з огляду на простоту
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реалізації та бюджетність) концепція, яка спрямована на
підтримку та розвиток споживачів;
– «збільшуємо прибуток споживача» – цей підхід
передбачає глибоке занурення в особливості ведення бізнесу
споживачем та досягнення ним морального та матеріального
задоволення.
Керуючись ключовими споживацькими компетенціями,
працівники, що створюють конкурентоспроможні товари й
послуги та займаються їхньою реалізацією, віддають перевагу
саме третій концепції. В результаті просування трансформується
в потужну мегакомпетенцію підприємства. Вміння досягати
цього рівня чи вже перебувати на ньому означає здатність
оволодівати певними знаннями, навичками та, безумовно,
бажання розвиватися у цьому напрямку. Однак труднощі
виникають тому, що посада менеджера з продаж, як правило,
залежить від об’ємів продаж, а не від його здатності ефективно
й оперативно вирішувати задачі стратегічного характеру. Саме
тому дана концепція викликає сумніви щодо своєї доцільності
не тільки в контексті функціонування служби просування
продукції, а й на рівні розвитку всього підприємства.
2. Стратегія просування – концентрат ресурсів.
Реалізація стратегічних ідей дозволяє симультанно
розставляти пріоритети просування, раціонально розподіляючи
наявні ресурси (наприклад, бюджет).
Варто зазначити, що згідно з ресурсним підходом, прийнято
виділяти ресурси-чинники виробництва (їх можна придбати) та
унікальні ресурси (ноу-хау, спеціальні навички, знання,
концентрація). Специфічні ресурси зазвичай поєднуються між
собою певним чином, щоб підприємство отримало стратегічно
важливі досягнення.
3. Стратегія просування: контролюючи майбутнє.
Ця теза, подібно до першої, також не потребує доказів, однак
деякі моменти цієї концепції слід поточнити. Справа в тому, що
з
плином
часу
деякі
компетенції
підприємства
трансформуються, втрачають свою актуальність і доцільність,
чим зумовлена необхідність їхнього періодичного оновлення. З
огляду на це стратегія управління просуванням повинна
враховувати майбутні зміни, щоб мати можливість вчасно
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внести корективи у діяльність промпідприємства. Так,
виявивши, що деякі компетенції застаріли, успішно
застосовуються конкурентами або втратили стратегічне
значення, служба просування повинна не одразу змінювати
стратегію, а спробувати замінити інструментарій в рамках
поточної стратегії.
В цілому, оптимізація стратегії просування відбувається, як
правило, з огляду на стратегічну реакцію, яка трактується
фахівцями як локальний компонент стратегії просування,
пов’язаний зі специфічними умовами реалізації продукції на
ринку. Під поняттям «специфічні умови» прийнято розуміти
ситуацію, за якої на ринку відбуваються серйозні та неочікувані
зміни, що зумовлюють потребу кардинально змінювати поточну
стратегію. У зв’язку з цим постає логічне запитання: що робити
з тією продукцією, яка в результаті змін, що відбулися на ринку,
втрачає свій попит серед споживачів? у такому разі задачі
служби просування стають порівняно з іншими структурними
підрозділами більш пріоритетними. Це обумовлено одразу
декількома чинниками.
По-перше, бажанням керівництва понад усе утримати певний
сегмент ринку, відстоявши його у ринкових опонентів.
Вирішення такої проблемної ситуації особливо ускладнюється,
адже переміни на ринку викликані неочікуваною появою більш
конкурентоспроможної продукції. Використовуючи різні
способи стимулювання продаж, підприємство може отримати
бажану стратегічну реакцію, чим забезпечить концентрацію
наявних ресурсів задля реалізаціє майбутньої стратегії.
По-друге, у разі нестачі фінансових ресурсів, необхідних для
організації стратегічної реакції, служба просування зобов’язана
забезпечити потрібний об’єм прибутку.
Стратегія просування, будучи ключовим складником системи
просування, може водночас трактуватися як система, що
розвивається. Спираючись на основні завдання реалізації
продукції, безпосередньо залежить від стратегічної реакції.
Безумовно, одні завдання, що в рамках прийнятої на
підприємстві стратегії забезпечують стратегічні переваги, є
пріоритетними, інші – відходять на другий план,
трансформуючись у питання тактичного характеру.
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Отже, система управленні просування продукції, що
виробляється підприємством, є одним із вирішальних чинників
забезпечення конкурентоспроможності товару та послуг. Саме
тому важливо підібрати ефективну просувальну стратегію.
У ході запропонованого дослідження нами були уточнено
визначення поняття «просувальна стратегія», в результаті чого
вона розглядалася як варіативний спосіб реалізації діяльності,
пов’язаної з доставкою готових товарів чи послуг від виробника
до споживачів. Також нами була окреслена термінологічна
різниця між поняттями «стратегія просування» й «тактика
просування».
Отже, тактика просування – сукупність методів, способів і
технологій, успішна реалізація яких дозволяє отримати
беззаперечні переваги перед ринковими опонентами з позиції
операційної ефективності. Її основним недоліком вважаємо
простоту відтворення, що створює ризик копіювання
конкурентами.
Якщо ж підприємство прагне досягти стратегічних переваг,
воно може запропонувати ринку нову систему просування
продукції або вигідні шляхи реалізації вироблених товарів,
послуг, що кардинально відрізнятимуться від тих, якими
учасники ринку звикли користуватися тривалий час. В цьому й
полягає стратегія просування.
Резюмуючи усе вищевикладене, зазначимо, що для
формування дієвої системи управління просуванням продукції
до споживачів необхідно розглядати її з трьох позицій
(ресурсної концентрації, мотивації співробітників і контролю
майбутнього). Відповідно до кардинальних змін, що стосуються
стратегії просування, важливо досягти стратегічної реакції,
покликаної оптимізувати стратегію в цілому.
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